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Inledning | VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Kultur och attraktivitet – omaka begrepp som ändå
hänger ihop. För där det finns ett rikt kulturliv med
mångfald, frihet och kreativitet, där vill människor
leva och arbeta. Kulturen bidrar helt enkelt till samhällsutveckling och tillväxt. Samtidigt har den förmågan att
både inspirera och utmana oss på ett personligt plan.
Alla dessa ingredienser behövs för att vår region ska
vara en attraktiv plats för alla invånare, i alla åldrar.
		 Smålands Musik & Teater har en central roll i
det regionala kulturlivet. 2017 har varit det mest framgångsrika verksamhetsåret någonsin på flera plan, med
ett stort utbud av egenproducerad scenkonst och höga
publiksiffror. Det vittnar om god konstnärlig kvalitet och
ett innehåll som är angeläget för väldigt många.
		 Samtidigt har man ställts inför utmaningar som
visar behovet av ytterligare åtgärder för att utveckla
organisationens kapacitet och stabilitet. Då stärker vi
kulturlivet och i förlängningen hela Region Jönköpings län.

MALIN OLSSON

(M) Ordförande i Nämnden för
Arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet Region Jönköpings Län
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BESÖKSREKORD
OCH NYSATSNINGAR
2017 var ett händelserikt år för Smålands Musik & Teater.
En tillbakablick ger oss mycket att vara stolta över.
Året medförde stora utmaningar och fantastiska
framsteg. Vi nådde publikmålen för Kulturhuset
Spira och vår verksamhet för barn och unga,
medan länsverksamheten nästan nådde upp till
målbilden. Under säsongen har vi sett att många
nya besökare hittat in till Kulturhuset Spira.
Les Misérables överträffade de på förhand högt
ställda förväntningarna och lockade över 18 000
besökare – med råge nytt rekord för en enskild
uppsättning. Många i publiken gjorde sitt första
besök i Kulturhuset Spira och ca 40 procent var
tillresta från andra län, inte minst via nyskapade
bussresor och hotellpaket. En enad hyllningskör
av recensenter och besökare har skickat ett tydligt
budskap: intresset för musikal är stort!
Vårt samarbete med Wermland Opera, Östgötateatern och HSM kring nyskriven svensk musikal
fortsätter att utvecklas med stöd från Statens
kulturråd. Under året tilldelades vi ytterligare medel
för att utöka projektet till ett nordiskt samarbete
med nya deltagare i Norge och Danmark, med
målet att skapa en gemensam grogrund för nya
berättelser och kommande klassiker.

#metoo-rörelsens framfart tog både samhället
och scensverige med storm. Vi arbetar aktivt
med jämställdhetsfrågor genom val av repertoar
och artister, deltagandet i aktiviteter som #tystnadtagning och tematiskt i produktioner som De
Fantastiska – en helt ny ungdomspjäs som fick
enormt positiv feedback från den unga publiken.
2017 var på många sätt vårt största och mest
framgångsrika år någonsin. Detta har krävt en
stor ansträngning för hela verksamheten, vilket
också ledde till ett underskott för året generellt
och musikalen specifikt. Åtgärder har vidtagits
för att komma till rätta med problemen. Därtill
blev musikalen ett startskott för sponsorsamarbeten med två hela föreställningar sålda till
företag, ett område vi ska fortsätta utveckla och
ser stor potential i.

PER-OLA NILSSON
Verksamhetschef
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EN ORKESTER
MED TYDLIG
RIKTNING FRAMÅT

GABRIELLA BERGMAN

Konstnärlig chef, Musik

Det gångna året har på många sätt varit ett år av nystart för Jönköpings
Sinfonietta. Med ny chefsdirigent, uppdaterade konsertserier och vår
största musikalproduktion någonsin som bakgrund är det lätt att se
tillbaka på 2017 och märka av en enorm utveckling.
Året inleddes med Jönköpings Sinfoniettas traditionsenliga trettondagskonsert. Vi framförde en
konsertant version av Rossinis opera Askungen,
med solister från Jyske Opera samt elever från
Musikhögskolan i Malmö. Dessutom gjorde vi en
ny bekantskap i den professionella manskören
från Vilnius som vi hoppas kunna ha utbyte med
även i framtiden. Publikens gensvar lät inte vänta
på sig – det blev stående ovationer och jubel
efter konserten!
Sinfoniettan har också inlett samarbete med
Kristine Kyrka och lokala körer. Redan under
långfredagen märktes detta då orkestern
framförde Johannespassionen i en överfull
kyrka tillsammans med lokala körer och körprofilen Ove Gotting som dirigent.
Ett mål för säsongen var att tydligare särskilja
våra konsertserier Söndagssymfoni och Klassisk
torsdag. Genom både programinnehåll och bildspråk har vi kunnat underlätta navigeringen av
vårt utbud, och vi har redan sett effekter i form
av ökat antal abonnenter och försäljning.

En av höjdpunkterna under det
gångna året var givetvis när vi den
8 oktober kunde presentera Jönköpings
Sinfoniettas nya chefsdirigent – Christian von
Gehren. Den långa och arbetsamma processen
med att hitta en ny chefsdirigent för orkestern
kröntes av stående ovationer när Christian efter
avslutad söndagskonsert också introducerades
i sin nya roll. Vi är oerhört stolta och glada över
att ha honom på plats, och ser med tillförsikt på
framtiden och orkesterns utveckling.
I början av sommaren gjorde Sinfoniettan också
en specialkonsert i samband med Dreamhack –
världens största datorspelsfestival. Först intog
orkestern festivalområdet på Elmia och framförde
där delar ur konserten som bestod av musik från
kända tv- och datorspel. Dagen efter spelade vi
konserten i sin helhet i Kulturhuset Spiras
konsertsal, inför en publik som till stor
del var helt ny för oss.

Bilder från repetition inför söndagskonserten Tjajkovskijs rokokovariationer
[ 4 ]
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KLASSISKT,
KOMISKT, SPÄNNANDE
OCH FRAMGÅNGSRIKT

Vera

STAFFAN ASPEGREN

Konstnärlig chef, Teater

Kalle

Strawberry Fields

En färgsprakande klassiker, en mörk thriller, en dissonant komedi och en folkkär
världsmusikal. Allt det och lite till fanns med i teater- och musikalåret 2017.
Från och med 2017 inleder vi varje år med en
klassiker, och ett lämpligare startskott än Shakespeares Romeo & Julia får man leta efter. Det
blev en minst sagt färgsprakande uppsättning
där dåtid, nutid och framtid möttes på scen och
där mängder av språk och berättelser bubblade
under ytan. Dessutom kunde vi förstärka ensemblen med amatörskådespelare från bygden och,
för första gången, med nyanlända från Syrien.
Allt detta bidrog till att Romeo & Julia nådde ut
till nya publikgrupper och till många skolelever,
vilket känns extra bra när det handlar om en pjäs
med flera hundra år på nacken.
Som kontrast till den storslagna dramatiken
gav vi oss ut på roadtrip genom ett fiktivt men
ändå igenkännligt Sverige, i thrillern Strawberry
Fields. En dystopisk färd som ställde frågor om
extremism och utanförskap längs vägen. Tyvärr
påvisades pjäsens aktualitet bara dagen före
premiären, då terrordådet i Stockholm ägde rum.
Naturligtvis gjorde vi även rejält med plats för
värme och skratt. Höstens turnéföreställning
Strålande, Miss Foster! visade att även osannolika
röster kan berätta angelägna historier och att
passion räcker minst lika långt som talang. En
filosofi som gick hem lika bra i Värnamo, Huskvarna och Kristianstad som i Kulturhuset Spira.
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Att komma utanför huset är en nödvändighet
även för mig. Under 2017 har jag farit kors
och tvärs i nordöstra Småland för att hitta nya
samarbetspartners i kulturlivet och utveckla
de kontakter som redan finns. Jag vill förbättra
vår närvaro i hela regionen och kartlägger även
vilka scenrum som finns i kommunerna, för att
våra turnéproduktioner ska kunna spelas på så
många platser som möjligt. Resan går vidare
under 2018.
Men musikal då? Ja, vi får såklart inte glömma
Les Misérables – en stor publiksuccé samt en
konstnärlig framgång som gjort avtryck även
utanför länet och landet. Det visar att musikal
är en efterfrågad konstform. Det skänker också
extra energi till det nordiska samarbete som
inleddes 2017 för att lyfta in nya perspektiv i
musikalgenren och bygga en plattform för
nyskrivna verk. Ett samarbete där Smålands
Musik & Teater har en central roll.

Åsa

Mathias

Strålande, Miss Foster!

Sanna

Petter

Bild ur föreställningen Romeo & Julia

Hanna
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ETT ÅR MED
STARTSKOTT
OCH STORPUBLIK

MIA RINGBLOM HJERTNER

Konstnärlig chef, Unga Spira

Unga Spira är på många sätt Smålands Musik & Teaters yngsta
verksamhet, och vi har under året tagit flera stora steg i vår
utveckling. 2017 var ett oerhört angeläget spelår med brännande
aktuella föreställningar och många lekfulla stunder.
Redan i januari gjorde Unga Spira avtryck och
stärkte vår roll som en barn- och ungdomsaktör i länet. Då föddes Unga Spiradagen – en
dag för hela familjen i Kulturhuset Spira. Vi
hade öppet hus där de besökande barnen
kunde dansa på discogolvet i entrén, få danslektioner, rita danskort, klä sig i danskläder,
bli fotograferade och njuta av olika typer av
dansföreställningar.
När sommaren kom var det dags för vår andra
nysatsning för året: Sommar i Spira. Genom
samarbete med Jönköpings Kommun och
Kulturskolan kunde vi utnyttja Kulturhuset
Spira och dess fantastiska läge. Vi bjöd
på sommarteater för framförallt den unga
publiken och deras föräldrar. Resultatet var
överväldigande glada tillrop från besökarna.
Sedan kom hösten och urpremiären av
ungdomspjäsen De Fantastiska. Pjäsen är
skriven av den 24-åriga dramatikern Johanna
Svalbacke, och Oskar Humlebo (mer känd
under artistnamnet Moto Boy) har skrivit
musiken som framfördes live av skådespelarna. Föreställningen handlar om fem tjejer
i 14-årsåldern och deras liv, drömmar och
relationer. Den väjer inte för svåra och viktiga
ämnen som självskadebeteende, sexualitet och

frånvarande vuxna, utan tar sig
an dem med full kraft. Nästan 5 000
högstadieelever såg De Fantastiska,
på plats i Spira och på turné i länet,
och efteråt berättade flera om hur
föreställningen hade berört dem på djupet.
En annan högaktuell föreställning som
spelades på turné och i huset var
monologen Fotbollsbögen med Mårten
Svedberg. Mårten har skrivit och spelar
själv i föreställningen som tar upp det
känsliga ämnet homosexualitet i idrottsvärlden. Det är en mycket rak, tydlig och
naken beskrivning av en kille som bestämt
sig för att ”komma ut” för sin bäste vän.
Efter föreställningen mötte Mårten ungdomarna
i många samtal och frågeställningar, och fick
se hur ämnet verkligen hade fått fäste.
Utöver detta axplock har vi spelat konserter
och föreställningar i hela länet för en publik
som spänner från de allra yngsta, ända upp
till övre tonåren. 2017 var ett stort år för vår
barn- och ungdomsverksamhet, och nu ska
vi fortsätta bygga detta angelägna område i
kommande säsonger!

De fantastiska – en pjäs om ett garageband
[ 8 ]
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Chotto Desh
Foto Richard Haughton

Ensemble från vänster: Sanna-Maria Bolin, William Vårbrant, Lars Damberg, Anton Fernström,
Beata Lord, Simon Andersson, Fredrik Hardeström, Sebastian Grennard och Klara Tovhult

FREJA MUSIKTEATERS
OMTUMLANDE ÅR
ALAE Anderson/Tengstrand

Black Forest

Foto Chrisander Brun

Foto Håkan Larsson

DANS FRÅN NÄR
OCH FJÄRRAN

Freja Musikteater består av en tio till
tolv personer stark ensemble med
diagnos inom autismspektrat. Verksamheten som startade under 2005
har under åren vuxit och utvecklats på
ett sätt som ingen kunnat drömma om.

CAMILLA ESKEL

Konstnärlig ledare, Dans

2017 var första året för mig i rollen som konstnärlig ledare för scenkonstområdet
dans. Vi har haft ett starkt fokus på barn och unga vilket bland annat resulterade i
ett sommaröppet Spira där hela familjen fick uppleva dans.
Under sommaren genomförde också Stina Nilsson
och Cecilia Kareketo, två lokala professionella
utövare, ett residens som resulterade i utvecklat
konstnärskap och workshops.

och Regionteatern Blekinge Kronoberg. Syftet är
att stärka dansen i denna storregion. Detta genom
uppbyggnad av turnéslinga, turnéutbyte och
samproduktion.

Vi erbjöd också publiken nationella såväl som
internationella dansverk där exempelvis Chotto Desh
med Akram Khan Company från Storbritannien tog
oss med storm.

Norrdans besökte Spira och Värnamo med verket
Black Forest av koreografen Mari Carrasco. Fulla
hus på både offentliga- och skolföreställningar blev
resultatet. Detta var startskottet för det kommande
danssamarbetet med Värnamos kommun, teaterförening och kulturskola.

2017 fortsatte vi Regionsamverkan i Sydsvenska
danssamarbetet, ett treårigt projekt med Kalmar
Byteater, Skånes Dansteter, Rum för dans i Halland
[ 10 ]

2017 var ett känslosamt år för Freja-ensemblen.
Johan Juku Wenegård, som har varit skådespelare
i Freja Musikteater sedan starten 2005, avled
hastigt under våren. Efter sig lämnade han ett
stort tomrum, men också många vackra minnen
och en mycket stark gemenskap och tillit inom
gruppen som står stadigt.
Strax efter Jukus bortgång var det dags för premiär av Frejas pjäs Snaran, skriven av Erik Norén.
Pjäsen handlar om livet och dess eventuella
mening, och gruppen fick fritt välja om de skulle
ställa in eller köra på. Tillsammans beslutade de
att genomföra spelperioden, och de gjorde så med
bravur. Det blev ett starkt bevis på vad tillhörighet
och vänner kan åstadkomma tillsammans.

Arbetet med och förhoppningen om att befästa en
nybörjagrupp i Jönköping är stor och spridningen
av Frejametoden fortsätter. Vi tog plats på scenen
vid årets upplaga av Mänskliga Rättighetsdagarna i
Jönköping med föreläsningar om Frejametoden och
vårt arbetssätt. Vi höll även en föreläsning i Malmö
där föreningen Pascal Vidd anordnade seminariet Från
nedsättning till uppsättning. Detta gav mersmak och
nästa träff angående allas rätt till kultur och scenkonst
sker i Kulturhuset Spira i Jönköping under 2018.

Snaran

Två av våra skådespelare besökte även Gränna
och spelade Bara Lyssna – en barnteater om vänskapen som uppstår när man lyssnar på varandra.
Frejas traditionsenliga julshow blev i år Jul hos
Lasse och gästades av artisten Blossom Tainton.
I vanlig ordning presenterades en underbar och
annorlunda julföreställning med inslag av både
allvar, obehag och kärlek. Jul hos Lasse öppnade
också för två nya deltagare som gjorde scendebut.

Jul hos Lasse

SOFIE PALLANDER OCH ERIK NORÉN

Konstnärliga ledare, Freja Musikteater
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LES MISÉRABLES
BAKOM KULISSERNA
VARJE FÖRESTÄLLNING I
KULTURHUSET SPIRA INNEHÖLL
40 peruker
150 kostymer
188 kostymbyten
311 ljusbilder

RÖSTER FRÅN MEDVERKANDE

VID VARJE FÖRESTÄLLNING I
KULTURHUSET SPIRA ARBETADE
26 artister på scen

”Jag har varit skådespelare i 30 år men är nykomling i
musikalgenren. Les Misérables är min tredje musikal och
jag har lagt säkert 100 timmar på att repa in styckena. Det
svåraste är att hålla takten. För dirigenten är det viktigare
än tonen, och det är inte alltid givna takter. Sen är det inte
lika mycket fokus på gestaltning som i talteater, där man
utvecklar karaktärerna tillsammans. Musikal handlar på
ett sätt mer om logistik och koreografi, ett pussel där man
måste kunna sina bitar. Samtidigt är det ingen konsert vi
gör, det är fortfarande en berättelse som ska föras fram.”

”Jag håller i alla pratiska trådar under föreställning och ser
bland annat till att medverkande, scenografi och teknik är på
rätt plats och gör rätt saker i rätt tid. Till exempel är det flera
hundra ljusförändringar på givna tidpunkter och scenografin
flyttas, höjs, sänks och rör sig hela tiden. Jag har stor hjälp
av scen-, ljud- och ljusteknikerna, men visst, det är verkligen
full fart i tre och en halv timme. Jag går också in i en roll,
och är bra på att fokusera. Det får aldrig bli rutin när man
jobbar med människor för det händer alltid nya saker och
nya stressmoment dyker upp.”

PETTER ANDERSSON

NICKY WAHLSTRÖM

Skådespelare

Inspicient

”Tematiskt sett är Les Misérables en ganska tung historia
och många karaktärer går igenom många svåra situationer.
Jag kan känna mig lite tömd och lite ensam efter en
föreställning. Situationer man går in i som karaktär kan
finnas kvar när man kommer hem, man hinner liksom inte
bearbeta. Men det är ju samtidigt det roliga att få gestalta
det som händer på ett trovärdigt vis.”

”Som musiker är det lite speciellt att göra musikal. Från
orkesterdiket ser vi inte vad som händer på scen så vi litar
helt och hållet på dirigenten. Man får vara alert, för vi spelar
i princip hela tiden. Musiken är inte så svår, men vacker och
rolig att spela. Sen märker vi inte så mycket av publiken,
men å andra sidan är det rätt skönt att inte behöva bry sig
om det visuella på samma sätt som vid våra egna konserter.”

HANNA HOLMGREN

ISA HAMMARSTEN

Musikalartist

Violinist

21 musiker i orkestern
1 dirigent
2 maskörer
12 föreställningstekniker
3 kostymtekniker
1 rekvisitör
1 regiassistent
Publikvärdar och personal
i biljettkassan med flera

FAKTA OM MUSIKALEN

[ 12 ]

–
–
–
–
–

Urpremiär 1985 i London
West Ends längst spelade musikal
Har spelats i 44 länder och 349 städer
Har översatts till 22 olika språk
Har setts av 70 miljoner människor
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KULTURHUSET SPIRA
– E N M Ö T E S P L AT S F Ö R A L L A

Konferens och evenemang | VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Kulturhuset Spira är tillgänglighetsanpassat. Det innebär att alla
kan röra sig fritt, utan att begränsas av hur lokalerna utformats
eller inretts. Det är också Sveriges första miljökulturhus med
bästa tänkbara energihushållning och miljögodkända byggnadsmaterial, miljöcertifierat enligt ISO:14001.
Byggnaden är ritad av arkitekt Gert Wingårdh och stod klar för
invigning i november 2011. Husets 15 000 kvadratmeter har fyra
scener med en total publikkapacitet på cirka 1 700 personer.
Teatersalongen och Konsertsalen är de största scenerna. De mer
flexibla scenrummen Kammaren och Caféscenen passar alla
slags evenemang, stora som små.

KONFERENS
Under året har många olika verksamheter valt Kulturhuset Spira
som konferensanläggning, från små möten till stora kongresser.
Som exempel kan nämnas EuroHeartCare, som hölls den 18–20
maj med över 500 deltagare från fler än 40 länder. EuroHeartCare
var Kulturhuset Spiras första internationella kongress.
Konferensverksamheten utvecklades vidare under året med
införandet av begreppet tom scen. Under spelperiod när scener
inte används ska de anpassas så de kan användas för konferenser.
Detta resulterade i sex extra konferenser som inte hade varit möjliga
utan det nya arbetssättet.

EVENEMANG
Med evenemangsverksamheten breddar vi vår repertoar och
erbjuder publiken möten med välkända och stora artister, såväl
nationella som internationella. Denna del av vår verksamhet
ger också det lokala föreningslivet möjlighet att ta plats på
våra scener. Alla genrer är med och namn som Lill Lindfors,
John Holm, Kalle Moreus, Loa Falkman & Wiktoria, har gästat
oss under året. Föreningslivet representerades bland annat av
föreställningen Churchill var inte klok, KFUM, Rosenlundsskolan
och Marinens musikkår.

[ 14 ]
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Varje säsong presenterar vi ett antal
återkommande serier och evenemang
i Kulturhuset Spira och ute i länet. Det ger
oss möjlighet att bredda vårt utbud samtidigt
som vi får utrymme för samtal, diskussion
och fördjupning kring ämnen som är aktuella
på våra scener och i samhället.

AFTER WORK
Det går ungefär 250 arbetsdagar på ett år. Inte
konstigt att det behövs lite guldkant på några av
dem. Efter jobbet erbjuder vi publiken god soppa
och en timmes humor eller allvar, musik eller teater.

LUNCHKONSERT
Två tisdagar i månaden finns det möjlighet för
publiken att njuta av lunchkonserter. Musiker
från Jönköpings Sinfonietta och gästande artister
finns med på scenen tillsammans med vår pianist
Kerstin Jansson.

L U N C H LY R I K
Skådespelare och artister från när och fjärran bjuder på läsningar av allt från poesi och noveller till
korta pjäser, två fredagar i månaden. Innehållet kan
vara av lokal, nationell eller internationell karaktär
och har oftast en koppling till något som händer
i huset.

MUSIKCAFÉSERIEN
I Musikcaféserien presenterar vi ett brett urval av
artister och musiker från olika delar av världen.
Rutinerade artister med flera års erfarenhet mixas
med unga musiker och ensembler på väg upp, på
turné genom Jönköpings län.

SPEGLINGAR
Kulturhuset Spira bjuder in till intressanta samtal
med kända och okända personer från Jönköping i
synnerhet, och Sverige i allmänhet. Speglingar är ett
forum där vi belyser, kommenterar och fördjupar oss
i samtiden genom samtal och seminarier eller scenkonst i olika former – ofta med en koppling till vad
som spelas på våra scener.

[ 16 ]

ÖPPEN REPETITION
Jönköpings Sinfonietta bjuder in till öppna repetitioner ett antal fredagar under säsongen, som ett
smakprov inför den kommande söndagskonserten.
Konsertsalens dörrar står öppna – du kan komma
och gå som du vill.

45 M I N U T E R F Ö R E
Vid varje söndagskonsert erbjuder vi publiken en
presentation av konserten tillsammans med vår
musikchef Gabriella Bergman och gäster.

[ 17 ]
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U T F A L L 		

2016

2017

1

20 978

23 201

A N S L A G , R E G I O N E N 		

78 853

81 438

A N S L A G , K O M M U N E N 		

2 157

2 182

Ö V R I G A B I D R A G 		

1 042

961

Ö V R I G A F A S T A I N T Ä K T E R 		

13

0

S U M M A F A S T A I N T Ä K T E R 		

103 043

107 782

NOTERING
FASTA INTÄKTER TKR
ANSLAG, STATENS KULTURRÅD

NOT 1

Under året har ett interregionalt samarbetsprojekt startat tillsammans med Wermland
Opera, Östgötateatern, Högskolan för
scen och musik med medel från Statens
kulturråd (400 tkr) för att utveckla en
interregional plattform för nyskriven svensk
musikal. En plattform som ska verka för den
konstnärliga utvecklingen inom området,
bättre utnyttja befintliga resurser och stärka
initiativet genom att möjliggöra samarbete
över regiongränserna. Projektet vill skapa
förutsättningar för nyskriven svensk musikal
att utvecklas, spelas på flera scener i
Sverige, framförs under längre spelperioder
och möta en större publik.
NOT 2

Kostnader enbart för tillsvidareanställt
personal. Musikerna som tidigare arbetade
75 procent, är nu heltidsanställda vilket
förklarar kostnadsökningen.

RÖRLIGA INTÄKTER TKR
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 		

9 167

13 470

S P O N S O R I N T Ä K T E R 		

99

244

S I D O I N T Ä K T E R 		

415

665

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

6 285

8 274

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

15 966

22 653

Nedan redovisas antal tillsvidareanställda
uppdelat på kvinnor och män per den sista
december:
		
2016
2017
Kvinnor
46
48
Män
48
46
Totalt
94
94
Nedan redovisas sjukfråvaron uppdelat på
kvinnor och män per den sista december:

FASTA KOSTNADER TKR
PERSONAL

2

53 911

60 760

Ö V R I G A K O S T N A D E R 		

34 194

34 195

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 		

6 678

6 135

S U M M A F A S T A K O S T N A D E R 		

94 783

101 090

		
Kvinnor
Män
Totalt

2016
3,1%
0,9%
2,0%

2017
3,5%
0,7%
2,0%

NOT 3

Kostnader för egenproducerade produktioner inklusive kostnader för artister,
både A-skatt och F-skatt.
NOT 4

Egenfinasieringsgraden är de rörliga
intäkterna dividerat med de totala
intäkterna (exklusive interna intäkter).

RÖRLIGA KOSTNADER TKR
PRODUKTIONSKOSTNADER

[ 18 ]

3

21 761

36 865

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

3 524

1 491

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

25 285

38 356

T O T A L A I N T Ä K T E R 		

119 009

130 435

T O T A L A K O S T N A D E R 		

120 068

139 446

Å R E T S R E S U L T A T 		

-1 059

-9 011

EGENFINANSIERINGSGRAD

13,4%

16%

4

ÅRETS RESULTAT

Året uppvisar ett negativt resultat om
-9 011 tkr. De största posterna handlar
framförallt om ökade kostnader för teknik
och personal. En stor del av avikelsen beror
på att det är första gången som lokalerna i
Spira har använts fullt ut vid produktionen
av en stor musikal. Det har inneburit att
teknisk utrustning har låsts upp på en av
scenerna vilket har gjort att teknik har
behövts fyllas på vid de andra scenerna
för att kunna erbjuda hela bredden. Detta
har lett till en större kostnad än beräknat.
Avvikelsen beror också på att verksamheten
är ovan vid så stort antal gästande artister
och annan produktionsbunden personal
vilket har lett till högre kostnader för löner,
traktamenten och boenden utöver det som
var budgeterat.

[ 19 ]
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2,4%
0,5%

3,0%

1,0%

0,2%
mnkr

mnkr

17,8%

10,3%

110

120

105

100

100

80

95

60

Anslag Kommunen

2,2 mnkr

90

40

Övriga bidrag

1,0 mnkr

85

20

80

0

år
2012

2013

2014

2015

2016

0,7%
1,7%

TOTALT
130, 4 mnkr

år

2017

2012

2013

2014

2015

2016

Anslag Statens kulturråd

23,2 mnkr

Anslag Regionen

81,4 mnkr

Försäljning av biljetter
och hela föreställningar

2017

62,4%

13,5 mnkr

Sponsorintäkter

0,2 mnkr

Sidointäkter (Omsättningsbaserade
intäkter från restaurangverksamheten)

0,7 mnkr

Intäkter från konferensverksamheten

3,2 mnkr

Intäkter från uthyrningar

1,2 mnkr

Övriga intäkter

3,8 mnkr

mnkr
17%

45

16%

40

0,2%

30

15%

25

14%

0,4%

20

0,4%

8,4%

13%

43,7%

15
12%
10
11%

5

10%

år
2012

2013

2014

2015

2016

2017

år

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

60,8 mnkr

Hyra samt övriga fastighetskostnader

17,3 mnkr

Övriga fasta kostnader (kompetensutveckling, köp av varor och tjänster
som ej är knutet till produktioner)

16,8 mnkr

Avskrivningar och internränta

Diagrammen ovan visar utvecklingen av anslag, fasta
kostnader, egenfinansieringsgrad samt produktionskostnader under en sexårsperiod. Anslagen har
ökat då Region Jönköpings län historiskt har räknat
upp lönekostnaderna för tillsvidareanställd personal
samt för hyreshöjningar, så också 2017. Produktionsrelaterade kostnader har däremot inte räknats
upp. I produktionsrelaterade kostnader ingår löner

och ersättningar för produktionsanställd personal,
exempelvis artister, konstnärliga team, dekormaterial
med mera. Sammanfattningsvis ökar anslagen, men
inte i den takt som skulle behövas för att möta upp
de verkliga kostnadsökningarna. Verksamheten har
under året lyckats att öka intäkterna, men inte i den
utsträckning som hade behövts för att täcka ökningen
av produktionskostnaderna.

18%

Personalkostnader tillsvidareanställd personal

TOTALT
139,4 mnkr

6,1 mnkr

Arvoden till produktionsanställd
personal, egna produktioner

25,2 mnkr

Övriga kostnader för egenproducerade produktioner

11,7 mnkr

Rörliga kostnader för konferenser

0,6 mnkr

Rörliga kostnader för uthyrningar

0,3 mnkr

Övriga rörliga kostnader

0,6 mnkr

4,4%

12,1%

[ 20 ]

12,4%
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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 (2016) 2017
FÖRESTÄLLNING, AKTIVITETER
OCH KONFERENSER

BESÖKARE

(1 493) 751

(130 050) 120 936

SCENKONST (2016) 2017
FÖRESTÄLLNINGAR

PROGRAMAKTIVITETER* (2016) 2017

PUBLIK

AKTIVITETER

TOTALT (2016) 2017
FÖREST. OCH
AKTIVITETER

PUBLIK

PUBLIK

SPIRA		
(306) 364		

(66 315) 71 311

(57) 56

(4 178) 4 024

(363) 420

(70 490) 75 335

LÄNET		
(108) 188		

(23 838) 23 686

(858) 13

(11 178) 1 726

(966) 201

(35 016) 25 412

(4 139) 2 368

(5) 1

(2 352) 300		

(21) 23

(6 491) 2 668

(1 070) 0

0

0 		

ÖVRIGA SVERIGE

(16) 22

ÖVRIGA UTLAND		

(2) 0		

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

VARAV BARN OCH UNGDOM (2016) 2017
FÖREST. OCH
AKTIVITETER

FÖREST. OCH
AKTIVITETER

(102) 114

(17 818) 15 593

LÄNET

(892) 127

(14 305) 15 229

ÖVRIGA SVERIGE		

(10) 7

(4 704) 829

ÖVRIGA UTLAND		

(2) 0

(1 070) 0

(1 006) 248

(37 897) 31 651

(1 070) 0

(1 352) 644

(113 067) 103 415

(89) 69

TRANÅS

PUBLIK I KULTURHUSET SPIRA
/ målvärde 70 000

V A R A V E V E N E M A N G (2016) 2017

PUBLIK

SPIRA

TOTALT

TOTALT

(2) 0

Under 2017 har Smålands Musik & Teater levt upp till merparten av de politiskt beslutade målen
kring publik, räckvidd och innehåll. Publikmålet i Kulturhuset Spira har nåtts med god marginal
och den totala publiksiffran är högre jämfört med 2016, vilket framförallt beror på att musikalen
Les Misérables lockade många besökare. Publiksifforna för barn- och ungdomsföreställningar var
också högre än målvärdet under 2017. Den totala publiksiffran vid föreställningar utanför Kulturhuset Spira var något lägre än målsättningen. Den var också något lägre jämfört med föregående
år, vilket främst beror på att det under 2016 gjordes två specifika projekt för ett stort antal skolbarn i länet, samt gästspel i Malmö och i tyska Potsdam. Smålands Musik & Teater hade kulturevenemang i 12 av länets 13 kommuner under 2017, vilket också är strax under målet eftersom
uppdraget är att nå ut i samtliga kommuner under ett år.

GRÄNNA
HABO
MULLSJÖ
ANEBY

PUBLIK			
JÖNKÖPING

(18 531) 15 523

HUSKVARNA
EKSJÖ
NÄSSJÖ

PUBLIK UTANFÖR KULTURHUSET SPIRA
/ målvärde 30 000

VAGGERYD

MARIANNELUND

VETLANDA
SÄVSJÖ

GNOSJÖ
GISLAVED
VÄRNAMO

EGENFINANSIERINGSGRAD
/ målvärde 16%

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 (2016) 2017
KONFERENSER
(141) 107

BESÖKARE
(16 983) 17 521

ANTAL/VÄRDE (2016) 2017

ÖKNING

BESÖK PÅ SMOT.SE

(303 923) 447 558

47%

UNIKA BESÖKARE PÅ SMOT.SE

(170 070) 238 838

40%

(2,05%) 2,62%

28%

ANDEL BESÖK SOM HAR LETT TILL KÖP

BILJETTFÖRSÄLJNING WEBB

(38%) 46%

ANTAL KOMMUNER DÄR
KULTURVERKSAMHET GENOMFÖRTS
/ målvärde 13 ST

• Vi köpte tjänster för ca 14,5 mnkr.
Allt ifrån artister till snickare.
• För första gången har bussbolag arrangerat resor till
egenproducerade föreställningar i Kulturhuset Spira.
2017 var det 7 bussbolag.
• För första gången har hotell arrangerat paket till egenproducerade föreställningar i Kulturhuset Spira. Under
2017 var det 4 hotell. Under 2018 siktar vi på ännu fler.

46%

PUBLIK VID FÖRESTÄLLNINGAR FÖR BARN OCH UNGA
/ målvärde 25 000
[ 22 ]

• Vi köpte material för ca 6,3 mnkr.
Allt från spik och brädor till ljusarmaturer.

• Ca 40 procent av alla besökare till
Les Misérables kom utanför länet.
[ 23 ]
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