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För att Region Jönköpings län ska vara en attraktiv
plats behövs ett kulturliv med bredd och kvalitet.
Smålands Musik & Teater är våra ledande producenter
av professionell scenkonst med uppdrag att utveckla
såväl utbud som tillgänglighet. Därför är det glädjande
att man under 2018 har fortsatt fokusera på en stor
andel egna konserter och föreställningar, som även
gått hem hos publiken. Man har också lyckats anpassa
verksamheten efter tuffa förutsättningar, vilket tyder
på god kapacitet och hög angelägenhet.
		 2018 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 vara 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 2019, och som ska se till att
Smålands Musik & Teater fortsätter vara en drivande
kraft i ett kulturliv för alla.

MALIN OLSSON ( M )
Ordförande i Nämnden för Arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet Region Jönköpings Län
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MOMENTUM
INFÖR FRAMTIDEN
Med högsta konstnärliga kvalitet gjorde Smålands Musik & Teater
nationellt avtryck under 2018, trots att förutsättningarna var tuffa.
Under året som gick fick vi tydliga bevis på att
Smålands Musik & Teater har stärkt sitt varumärke
och vunnit ett stort förtroende bland publiken.
Det märktes inte minst i samband med uppsättningen av On the Town. Musikalen sågs av närmare
14 500 personer, en fantastisk siffra med tanke
på att det rör sig om ett relativt okänt verk jämfört
med exempelvis Les Misérables. Tack vare ett
utökat samarbete med bussbolag och hotell
lockade vi också många besökare från hela landet.

2018 var krävande för hela verksamheten med
ett ansträngt ekonomiskt läge och en omfattande
åtgärdsplan för att komma i balans. Ändå kunde
vi presentera scenkonst på högsta nivå inom
samtliga områden, vilket gjorde avtryck även på
nationell nivå. Flera konserter och föreställningar
uppmärksammades i scenkonstbranschen och
hyllades i medierna. Vi har byggt upp momentum
inför kommande säsonger och det visar att vår
långsiktiga strategi fungerar.

För att möta den stora efterfrågan på teater i länet
gjorde vi en omfattande kartläggning av möjligheterna för att turnera i kommunerna. Det resulterade i ett helt nytt program som presenteras under
2019. Tack vare Unga Spiras fantastiska repertoar
har vi också nått ut till tusentals skolelever och
förhoppningsvis får ännu fler möjlighet att ta del
av utbudet under kommande år.
Tillsammans med Wermland Opera, Östgötateatern och Högskolan för Scen och Musik i
Göteborg genomförde vi i juni det andra
musikalsymposiet i Kulturhuset Spira, med ett
antal presentationer och readings av nyskrivna
verk. Utvecklingsprojektet finansieras delvis av
Statens Kulturråd och tack vare stöd från Nordisk
Kulturfond ingår nu även Norge och Danmark i
samarbetet. Det ger extra energi till utvecklingen
av musikalgenren i Norden.

Ytterligare en försmak av framtiden kom i
samband med pionjärprojektet Opera Extravaganza, ett samarbete med Riksteatern och
Operahögskolan i Stockholm. För första gången
framfördes en fullskalig opera där sångarna
och musikerna med hjälp av fiberteknik befann
sig på helt olika platser. En utveckling som i
högsta grad kan bidra till bättre tillgänglighet
och till helt ny scenkonst.

PER-OLA NILSSON
Verksamhetschef

Projektledning Linnéa Strandberg Grafisk form Jennie Palmér Foto Lars Kroon (där fotograf ej anges)
Text Mats Fäldt, Viktor Jacobs och Nina Marjavaara Ansvarig utgivare Per-Ola Nilsson
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DÅTID OCH
FRAMTID
MÖTTES I NUTID

GABRIELLA BERGMAN

Konstnärlig chef, Musik

Musikåret 2018 har knutit ihop tradition och innovation. Ikoniska verk av
Beethoven, Mozart och Strauss har delat scen med samtida opera och
nyskriven orkestermusik. Samtidigt har publiken fått flera smakprov på
möjligheter som den digitala tekniken för med sig.
Startskottet gick som vanligt på trettondagen.
Då framförde Jönköpings Sinfonietta en konsertversion av Puccinis opera Turandot, tillsammans
med dirigenten Marit Strindlund, solister från Folkoperan och sångstudenter från Högskolan för Scen
och Musik i Göteborg. Mer opera blev det i april,
men på ett helt annat sätt. Tillsammans med Riksteatern och Operahögskolan utnyttjade Jönköpings
Sinfonietta fiberteknikens möjligheter. Under tre
föreställningar stod sångarna på scen i Jönköping,
Värnamo och Stockholm, medan musikerna stannade kvar i Kulturhuset Spira. Opera Extravaganza
innebar även Norden-premiär för operan Glare
av den danske kompositören Sören Eisberg, som
uruppfördes så sent som 2014 på Covent Garden
i London.
Under våren fick vi också vara med om dirigenten
Anton Holmers professionella debut. Han ledde
Jönköpings Sinfonietta i Unga Spira-konserten
O vad det låter bra. Anton är en av Sveriges största
talanger och kommer tillbaka till oss under 2019.

Utanför Kulturhuset Spira bjöd Musikcaféserien på
brett spektrum av artister och musik. Publiken fick
bland annat uppleva ett möte mellan dikt och klassiska toner, arrangerat av pianisten Kerstin Jansson,
violinisten Vivien Jeffrey och poeten Niklas Törnlund,
som till vardags undervisar på Sörängens folkhögskola i Nässjö.
Hösten blev intensiv. Jönköpings Sinfonietta varvade
bland annat medverkan i musikalen On the Town
med uruppförandet av nyskrivna John Bauer-Svit
1918. Verket beställdes på initiativ av Jönköpings
Sinfonietta och är skrivet av Jönköpings-bördige
Jonas Valfridsson. Kemin mellan kompositör, orkester
och vår chefsdirigent Christian von Gehren fungerade
fantastiskt bra och framförandet älskades av publiken. Tack vare Jonas goda samarbetsvilja kunde vi
även lägga ett passande program runt omkring, trots
att vi då inte visste hur musiken skulle låta. I efterhand har flera orkestrar har hört av sig för att få göra
John Bauer-Svit 1918. Det vittnar om en ljus framtid
för ny klassisk musik.

Christian von Gehren och Jonas Valfridsson

On the Town

John Bauer-Svit 1918
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DYNAMISKT,
DRAMATISKT
OCH DANSANT

STAFFAN ASPEGREN

Konstnärlig chef, Teater

Med förändring som röd tråd sträckte sig teater- och musikalåret 2018 hela
vägen från det tidiga 1900-talets Ryssland, via efterkrigstidens Broadway,
till samtida tysk dramatik.
Vi inledde året med en klassiker: Tjechovs Körsbärsträdgården, ett av 1900-talets viktigaste verk som
på flera sätt format den moderna teatern. Enligt
upphovsmannen själv är pjäsen en komedi, vilket
regissören Dennis Sandin valde att ta på största allvar. Resultatet blev en utåtriktad uppsättning med en
levande dialog och samspel mellan skådespelare och
publik. Vi gjorde även flera skolföreställningar med
ett gensvar som jag tror överraskade alla – i positiv
bemärkelse. Eleverna upplevde inte pjäsen som
varken svår eller konstig. Det vittnar om berättelsens
ständiga aktualitet, trots mer än 100 år på nacken.
På musikalfronten var Skandinavien-premiären av
On the Town ett riktigt kraftprov. För första gången
gjorde vi Broadway-musikal helt på egen hand och
lyckades tack vare regissören och koreografen
Roine Söderlundh gjuta nytt liv i Leonard Bernsteins
berättelse. En kritikerrosad supersuccé som gav eko
i hela musikal-Sverige och som stärkte våra aktier
rejält inför framtiden. Vi fortsatte även det Nordiska
musikalsamarbetet med ett nytt musikalsymposium
i Kulturhuset Spira, där i princip hela branschen var
på plats för att delta i workshops och readings av
nyskrivna verk.

Körsbärsträdgården

Den sista elden

Med höstens avslutande teaterföreställning
Den sista elden underströk vi att Kulturhuset Spira
har en dynamisk skådespelarensemble som kan ta
sig an modern, poetisk dramatik med största finess
och självklarhet. Vi hittade ett utvecklande samarbete
med regissören Melanie Mederlind, vilket nådde
fram till både publik och kritiker, och vi fick även
möjlighet att göra två uppskattade föreställningar
på Gummifabriken i Värnamo.
För att kunna spela teater på fler
platser i regionen har jag fortsatt
kartlägga vilka scener som finns,
och förutsättningarna ser minst
sagt olika ut. På vissa orter finns
inga scener alls. Som en reaktion
på det genomförde vi flera Popupföreställningar i länet, med ett
program som kan framföras i vilket
rum som helst. Det har gett nya
möjligheter att få träffa publiken,
inleda nya samtal och, såklart, fika
efteråt. Något som vi definitivt ska
fortsätta med framöver.

Popup-föreställning

On the Town
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Körsbärsträdgården
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SAGOSKOGAR,
OPERAÄVENTYR
OCH RENA VILDA
VÄSTERN

MIA RINGBLOM HJERTNER

Konstnärlig chef, Unga Spira

Intresset för Unga Spiras verksamhet fortsatte att växa under 2018 samtidigt som vi
kunde presentera fler egna produktioner och mer nyskriven scenkonst än tidigare.
Säsongen inleddes i februari med något så ovanligt
som en nyskriven opera för barn i åldrarna 3–6 år.
I Vem behöver en skatt?, med musik och libretto av
Malin Hülphers, fick publiken träffa två morotsmarsvin, en tänktvättbjörn och en skrivarhöna som
funderar över vad en skatt egentligen är. För barnen,
och säkert även för en del vuxna, blev det här första
kontakten med barnopera och jag är väldigt nöjd
med responsen. Föreställningen gjordes i samarbete
med Estrad Norr och turnerade även i Jämtland
under en period.
I mars var det dags för nästa urpremiär, när blåsmusikerna i John Bauer Brass och dansaren och
koreografen Fanny Kivimäki möttes i familjeföreställningen JBB + Dans = Sant. Något av ett allkonstverk
med utgångspunkt i barns tankar om drömmar. Totalt
gjordes ett trettiotal föreställningar för skolbarn,
både i Kulturhuset Spira och på turné i länet.
Musiker från Jönköpings Sinfonietta medverkade
under våren i två föreställningar med olika karaktär
och för olika åldersgrupper. I A som i Anne Frank
tonsattes utvalda delar av den välkända dagboken
med stråkmusik av Sjostakovitj, medan O vad det
låter bra tog avstamp i låtar från det älskade barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter.

Vem behöver en skatt?

A som i Anne Frank

JBB + Dans = SANT

I Bauerskogen

Hösten startade med ännu en urpremiär i Kulturhuset Spira, den här gången för familjeföreställningen
Olga kastar lasso, som bygger på Helena Willis böcker.
Rollerna gjordes av Mathias Lithner, Hanna Schön
och Kalle Malmberg från Smålands Musik & Teaters
ensemble, tillsammans med Molly och Alice Andersson
som även skrev musiken. Föreställningen sågs av
närmare 4 000 lågstadieelever och kommer tillbaka
under hösten 2019.
Året avslutades med den nyskrivna föreställningen
I Bauerskogen, där pianisten Kerstin Jansson och
skådespelaren Jesper Arin skildrar John Bauers
sagovärld utifrån ett barns perspektiv. Föreställningen
gjordes i samarbete med Jönköpings Läns Museum
och spelades även på turné.
Under 2018 har vi lyckats nå ut till sammanlagt
24 968 barn i åldrarna 3–16 år och det är jättekul att
så många vill ta del av det vi gör. Jag är också väldigt
glad över alla fantastiska scenkonstnärer som visar
lust och vilja att göra bra saker för den unga publiken.

Olga kastar lasso
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Foto Petra Hellberg

SANNA HOLMGREN JONSSON

FREJA – EN
ENSEMBLE VÄRD ATT
UPPMÄRKSAMMA

Gräs
Cuttlefish

Foto Malin Arnesson

The feeling of going

Freja Musikteater består av ungdomar och vuxna med diagnoser inom autismspektrat.
Sedan starten 2005 har ensemblen berättat om tillvarons fram- och baksidor ur ett helt
eget perspektiv, med plats för både humor och allvar.

SAMARBETEN OCH
STORA FRÅGOR

CAMILLA ESKEL

Konstnärlig ledare, Dans

Dansåret 2018 har varit ett utmanande år sett till rörelse,
innehåll och frågeställningar. Till vår hjälp har vi haft såväl stora
internationella kompanier som debuterande koreografer.
Våra besökare har fått en sprängfylld säsong med
dans som har ställt stora frågor. Frågor om demokrati, individens rätt och fria vilja, om vår vardag
och hur vi samspelar inom den. Tematiken har tagit
en väsentlig plats, samtidigt som vår ambition har
varit att presentera en stor bredd av kompanier och
koreografer från både närområdet och hela världen.
Vi vill helt enkelt kunna erbjuda en stor variation i
uttryck, scenisk upplevelse och tillgänglighet. I en
unik produktion möttes opera, musik och dans utifrån
ett perspektiv att vara hörselskadad.
Ett annat centralt tema för året har varit samarbeten.
Vi har utvecklat och fördjupat gemensamma insatser
med kommuner, andra verksamheter inom regionen
och andra regioner för att stärka dansen i länet på
lång sikt. Ett av dessa samarbeten är Danssamverkan
Sydsverige som ingår i Regionsamverkan Sydsverige
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Konstnärlig ledare, Freja Musikteater

med syfte att stärka dansen i Jönköpings län,
Blekinge Kronoberg, Skåne, Kronoberg och Halland.
Under 2017 påbörjade vi uppbyggnaden av turnéutbyte och turnéslinga, och under 2018 har vi praktiskt testat det. Verket Cuttlefish av Nicole Neidert
och den filmade versionen av The feeling of going
av Skånes Dansteater ingick i turnéutvecklingen, ett
arbete som fortsätter in i 2019. Parallellt med arbetet
med turnéslinga och turnéutbyten har även planering
av samproduktion fortsatt.
2018 fick barn och unga testa och se dans på Unga
Spiradagen, där flera av våra lokala aktörer medverkade. Säsongen har också bjudit på flera barndansföreställningar. Bland andra kom Claire Parson, en
av våra mest hyllade koreografer för barn och unga,
med verket Gräs som spelade både i huset och på
turné under hösten för fulla salonger.

Freja-ensemblen träffas regelbundet året om i
Kulturhuset Spira och ägnade den första halvan av
2018 åt att fördjupa sig i olika delar av scenkonsten.
Bland annat hade man workshops kring att skriva
texter, både på egen hand och tillsammans med andra.

gästartist.Tiden var knapp, men vi hittade ett fint
samarbete och en kreativitet som jag tycker har
utvecklat ensemblen i en ny riktning. Öppenhet
och flexibilitet är en viktig del av Freja och alla
bidrog med ett stort engagemang.

Efter sommaren kom jag in som vikarierande
konstnärlig ledare och plockade samtidigt med mig
regissören Eva Edevik. Vi har båda jobbat med Freja
i andra sammanhang, och den tryggheten var viktig
för alla inblandade. Tillsammans med regiassistenten
Matilda Dagman, sångcoachen Edward Eklöf, och
ensemblen började vi arbeta med den årliga julföreställningen. Den här gången med Fredrik Hardeström
som värd och Jönköpings-musikern Tommy Blixt som

Det gav resultat. Jul hos Fredrik uppmärksammades långt utanför Jönköping. För första
gången blev Freja nominerade till ett pris på
Scenkonstgalan, för sin förmåga att bryta mot
normer. Och eftersom Fredriks favoritplagg kilt
hade en viktig roll i föreställningen tilldelades
både han och Freja varsitt stipendium från
Svenska Kiltsällskapet – med uppmaningen
om att fortsätta bära kilt med stolthet.

Jul hos Fredrik
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ON THE TOWN
BAKOM KULISSERNA

ON THE TOWN

Hade urpremiär på Broadway 28 december 1944.
Filmatiserades med Gene Kelly och Frank Sinatra 1949.

Varje föreställning
inkluderade
160 klädbyten,
140 kostymer och
45 peruker.

Under hösten fick den sprudlande On the Town alla att vilja bli dansare. Musikalen hade
Skandinavienpremiär och sågs fram till nyårsafton av närmare 14 500 besökare. Av de 24
artisterna på scen var tre våra fasta skådespelare. I diket spelade 22 musiker ur Jönköpings
Sinfonietta Bernsteins toner – för två dirigenter. Resultatet: en smällkaramell som älskades
av såväl publik som ensemble.

Det har varit en upplevelse på flera plan. Dels att
vara på Spira, detta fantastiska hus. En underbar
scen och spelplats och en ny region för mig att vara
på en längre tid. Att upptäcka Jönköping med omnejd
har varit trevligt, jag gillar Jönköping! När det gäller
produktionen är det första man tänker på: Bernstein.
Mums! Fantastiskt inspirerande att få jobba med hans
material. Och: Roine Söderlundh, så klart. Han var
avgörande för att jag först skulle känna ”ok, det här
verkar intressant”. Att det var en ny ensemble för mig,
med många nya, unga som jag inte hade jobbat med,
såg jag också fram emot. Vilken ensemble, wow! Vi har
haft en underbar spelperiod. Så gött gäng, jag kommer
att sakna dem något otroligt. Redan nu börjar jag tänka
– hur ska jag göra för att kunna komma tillbaka?”

Det roliga med den här föreställningen är att
man har valt att ta bort ”den fjärde väggen”
– man har valt att flirta och spela med publiken.
Att bjuda in dem att vara med, så att det nästan blir
lite farsliknande, är genialiskt. Då finns ju inte de
där reglerna som brukar finnas och det gör den här
föreställningen unik. Ur min synvinkel är det det mest
intressanta. Sedan har vi haft så otroligt bra dansare,
Sveriges bästa. Och - de kan sjunga. Hur ofta har man
en ensemble som är skitbra på båda sakerna? Vi hade
kanske kunnat ha en längre repperiod än åtta veckor,
med tanke på att det är ett verk som aldrig tidigare
har satts upp i Norden. Men sammantaget: Det har
varit väldigt fascinerande att vara delaktig i skapandet
av denna produkt, som har mottagits så bra.”

KARL DYALL M u s i k a l a r t i s t

ALEXSANDER BRANDT R e g i a s s i s t e n t
Över 150
projektionsbilder
användes

On the Town
spelades 47 gånger
i Teatersalongen

”En fantastisk upplevelse, jätterolig musik att
spela. Särskilt för klarinett. Klarinettstämman var
riktigt utmanande men jätterolig, mycket jazzmusik, typ
storbandmusik, och det gillar jag verkligen. Och jag älskar Bernsteinmusik! Det är mycket energi men också
jättevackra melodier så man får lite av allt. De som var
på scenen var också fantastiska – underbara röster. Vi
hade kanske inte jättemycket kontakt med ensemblen
men de var väldigt trevliga och roliga. Mest arbetade vi
med Bjorn Dobbelare, som var dirigent och musikaliskt
ansvarig, och det var roligt. Han har mycket energi och
jobbar på ett effektivt sätt. Vi fick också möjligheten att
spela med vår chefsdirigent Christian von Gehren och
det var som alltid jättekul.”
PALOMA PINTO VILORIA M u s i k e r

Av 130 minuter
speltid var nästan
hälften ren dans.

En helt fantastisk resa! Även för mig själv, inuti. Jag är ju teaterskådespelare och har inte funderat så mycket på musikal i
mitt liv, men att få vara med om det här har varit ren och skär lycka. Dels att umgås med de här fantastiska människorna,
konstnärerna. Jag älskar dem. Var och en med så stark personlighet, så generösa och kärleksfulla både mot konsten och mot
alla de jobbar med. Det har varit som en oas, ett paradis. Att få göra något med så mycket glädje… Jag har haft så roligt. Och
att vi gör det på den här nivån känns som en höjdpunkt i min karriär. Jag har jobbat i 40 år som skådespelare men det här har
verkligen toppat allt. Jag älskar att vi har kommit hit och det är ju tack vare ledningen, som tycker att det här också är konst.
Och jag har fått vara med! Jag blir helt tårögd. Det är bara förfärligt att förlora den här lyckobubblan som vi har levt i.”
ÅSA ARHAMMAR S k å d e s p e l a r e
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Nära restaurangen med vacker utsikt över Munksjön
ligger Caféscenen, ett avslappnat mötesrum med runda
cafébord och upphöjd scen. Här kan man njuta av mat,
dryck och underhållning samtidigt.

KONFERENSER SOM
KOMPLETTERAR OCH
ENGAGERAR
Kulturhuset Spira är en av Jönköpings största mötesplatser då tiotusentals människor varje år besöker oss för just det – ett möte. Det kan vara
allt från konferenser och föreläsningar till utställningar och styrelsemöten.
Under 2018 tog vi till exempel emot Spring
Inspiration med runt 800 gäster, Ironmans
prisutdelning och 600 utställare från Elmias
Nordic Profile Fair som minglade och åt
middag här en sommarkväll.
Vid sidan av och tillsammans med
scenkonsten hälsar vi våra konferensgäster
välkomna med smakprov och inspiration från
hela vår verksamhet. På så sätt kan vi utnyttja
de lokaler som för tillfället inte används och

maximera nyttan av Kulturhuset Spira,
samtidigt som vi sprider bilden av
verksamheten som pågår inne i huset.
Konferensintäkterna går i sin tur till att
sätta upp mer, bättre och bredare scenkonst. Och som en bonuseffekt återser
vi ofta nyfikna konferensgäster som
nyblivna teater- och konsertbesökare,
vilket också gynnar besöksnäringen.
En win-win-win alltså!

TACK FÖR FIN SERVICE OCH BRA STÖD FRÅN
ER SIDA I SAMBAND MED JÖNKÖPINGSDAGEN.
BÅDE DELTAGARE OCH VI ARRANGÖRER
VAR MYCKET NÖJDA”
DHAN ÅSTRAND J ö n k ö p i n g s d a g e n
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Kammaren är Spiras Black Box, vårt mest föränderliga rum där vi möjliggör allt från banketter, galor och konferenser till teater, konserter
och dansproduktioner. I väggen finns en utflyttbar teleskopläktare med 160 sittplatser och golvet som är specialbyggt vilar på sand.

TACK FÖR YTTERLIGARE EN
VÄLORDNAD OCH FANTASTISKT
LYCKAD KONFERENS PÅ SPIRA.
ALLT FUNKADE - ÅTERIGEN HELT PERFEKT”
ANNELIE TOLL J o r d b r u k s v e r k e t

MIA ISAKSSON

Projektledare
Konferens & Event

Bernts loge – ett rum med lysande utsikter
På andra balkong, högt över Munksjön med utsikt
över stad och glittrande vatten ligger Bernts Loge,
det lilla mötesrummet med de stora möjligheterna.
Loftet – förvandlingarnas rum
Loftet är det flexibla mötesrummet där vi enkelt
förändrar både möbleringen och ytan efter önskemål
och antal gäster. Loftet ligger på andra balkong och
har en lugn miljö som genererar riktigt bra möten.
Teatersalongen
Med inspiration från John Bauers trollskogar skapar
Teatersalongen ett skönt lugn med sina gröna fåtöljer
i många nyanser, där scenen får gestalta Prinsessan
Tuvstarrs svarta tjärn. Scenen är till ytan den största
i Spira.

Konsertsalen
I Spiras största rum sitter
både musiker och publik
under samma vackra
stjärnhimmel som är
en exakt kopia av hur
stjärnorna stod kvällen
då Spira invigdes.
Konsertsalen ger en
magnifik upplevelse för
både gästen och arrangören med fokus på
intimitet och skönhet.

VI VILL BARA
TACKA FÖR ETT
FANTASTISKT
EVENT HOS ER.
VI ÄR OTROLIGT
NÖJDA MED HELA
EVENTET OCH
HOPPAS PÅ FLER
SAMARBETEN
FRAMÖVER.”
SPRING INSPIRATION
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MAXAT MED
(MER ÄN) SCENKONST
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.

AFTER WORK

POP UP

Det går ungefär 250 arbetsdagar på ett år. Den populära after worken sätter guldkant på i alla fall några av
dem. Efter jobbet – eller kanske promenaden för den
daglediga – erbjuder vi en god soppa till en timmes
humor eller allvar, musik eller teater.

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!

GÄSTSPEL/
UTHYRNINGAR
Här breddar vi vår repertoar med såväl nationella
som internationella artister. 2018 stod namn som
Sabina Ddumba, Bohusläns Big Band, Karsten
Torebjer, Niklas Strömstedt och Up with People på
våra scener. Evenemangsverksamheten gör även
plats för det lokala föreningslivet, i år för till exempel
Teaterstickorna, KFUM och Suzukiföreningen.

LUNCHKONSERT
Nära tio tisdagar per säsong finns det möjlighet att
njuta av olika lunchkonserter. Musiker från Jönköpings
Sinfonietta spelar i olika konstellationer och med
gästande artister.

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 ha vilken härkomst som helst men har oftast
en koppling till huset.

MUSIKCAFÉSERIEN
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.

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.

STUDIECIRKLAR
I samarbete med Folkuniversitetet möjliggör vi för
intresserade grupper att studera våra konstformer;
musik, dans, teater och musikaler, lite närmare.
Detta genom samtal med våra professionella utövare,
besök bakom kulisserna och medverkan under olika
typer av repetitioner.

ÖPPEN REPETITION
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 MINUTER FÖRE
Inför varje söndagskonsert gör musikchef Gabriella
Bergman med gäster 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

U T F A L L 		 2 0 1 7

2018

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 3 2 0 1

22 815

A N S L A G , R E G I O N E N 		 8 1 4 3 8

84 111

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 		

961

1 035

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

0

0

S U M M A F A S T A I N T Ä K T E R 		1 0 7 7 8 2

110 143

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

2017
48
46
94

2018
54
39
93

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

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

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

RÖRLIGA INTÄKTER TKR

Husets 15 000
kvadratmeter har
fyra scener med en
total publikkapacitet
på cirka
1 700 personer.

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 3 4 7 0

11 225

S P O N S O R I N T Ä K T E R 		 2 4 4

60

S I D O I N T Ä K T E R 		

665

Ö V R I G A R Ö R L I G A I N T Ä K T E R 		 8 2 7 4
S U M M A R Ö R L I G A I N T Ä K T E R 		 2 2 6 5 3

NOT 2

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

5 0 2 			
NOT 3
9 636
Egenfinansieringsgraden är de rörliga
21 424

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

FASTA KOSTNADER TKR
P E R S O N A L 		
60 760
1

62 508

Ö V R I G A K O S T N A D E R 		 3 4 1 9 5

32 675

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 1 3 5

6 431

S U M M A F A S T A K O S T N A D E R 		1 0 1 0 9 0

101 613

Året uppvisar ett negativt resultat om
-1.230 tkr. Avvikelsen härrleds till den
rörliga intäktssidan till främst konferensverksamheten samt produktionerna.

RÖRLIGA KOSTNADER TKR
PRODUKTIONSKOSTNADER

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

Teatersalongen och
Konsertsalen är de största
scenerna. De flexibla
scenrummen Kammaren
och Caféscenen kan
anpassas till såväl
stora som små
evenemang.
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Byggnaden ritades av
arkitekten Gert Wingårdh
och stod klar för invigning
11 november 2011.

36 865

30 194

Ö V R I G A R Ö R L I G A K O S T N A D E R 		 1 4 9 1

989

S U M M A R Ö R L I G A K O S T N A D E R 		 3 8 3 5 6

31 183

T O T A L A I N T Ä K T E R 		1 3 0 4 3 5

131 566

T O T A L A K O S T N A D E R 		1 3 9 4 4 6

132 797

2

Å R E T S R E S U L T A T 		 - 9 0 1 1

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

16%

- 1 2 3 0 		

16%
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0,9%
1,7%
mnkr

4,7%

mnkr

110

102

105

100

100

98

95

96

90

94

85

92

80
2014

2015

2016

2017

17,3%

8,5%
0,8%
1,7%

90

år
2013

0,4%

2013

2014

2015

2016

2017

22,8 mnkr

Anslag Region Jönköpings Län

84,1 mnkr

Anslag Jönköpings Kommun

2,1 mnkr

Övriga bidrag

1,0 mnkr

Försäljning av biljetter
och hela föreställningar

år

2018

Anslag Statens kulturråd

2018

TOTALT
131.6 mnkr

11,2 mnkr

Sidointäkter (Omsättningsbaserade
intäkter från restaurangverksamheten)

0,5 mnkr

Intäkter från konferensverksamheten

2,3 mnkr

Intäkter från uthyrningar

1,2 mnkr

Övriga intäkter

6,4 mnkr

63,9%
mnkr
17%

45
40

16%

35
15%
30
14%

25

13%

20

0,1%

15
12%
10
11%

5

10%

år
2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

år
2013

2014

2015

2016

2017

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 3%. Under 2018 har det gjorts en översyn
av traktamenten och reseersättningar för gästande artister. Det har även gjorts en inventering av teknisk utrustning
och införts nya inköpsrutiner. En policy för boenden för artister har tagits fram. Underlag för ekonomisk uppföljning
har förfinats. Detta har lett till minskade produktionskostnader samt bättre kostnadskontroll.

2018

5,1%

Personalkostnader tillsvidareanställd personal

62,5 mnkr

Hyra samt övriga fastighetskostnader

17,2 mnkr

Övriga fasta kostnader (kompetensutveckling, köp av varor och tjänster
som ej är knutet till produktioner)
Avskrivningar och internränta
Arvoden till produktionsanställd
personal, egna produktioner

0,2%

0,5%
47,1%

16,7%

16,6 mnkr
6,4 mnkr
22,2 mnkr

Övriga kostnader för egenproducerade produktioner

6,8 mnkr

Rörliga kostnader för konferenser

0,2 mnkr

Rörliga kostnader för uthyrningar

0,1 mnkr

Övriga rörliga kostnader

0,8 mnkr

TOTALT
132,8 mnkr

4,8%

12,5%

12,9%
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Under 2018 har Smålands Musik & Teater levt upp till merparten av de politiskt beslutade målen kring publik, räckvidd
och innehåll. Den totala publiksiffran samt antal evenemang är högre än föregående år. 2018 var första året då barnkulturpengen bidrog till möjligheten för ca 8.000 barn och ungdomar att få komma till Spira och uppleva kultur, utan
biljettkostnad för skolorna. Högstadiet erbjöds föreställningen A som i Anne Frank och lågstadiet musikteatern Olga
kastar lasso. Trots barnkulturpengen nåddes inte riktigt puplikmålet för antal barn och unga. Detta berodde på att flera
skolor i länet och i Jönköpings kommun inte hade råd att åka buss till Spira för att gå på föreställning. En skola som
råkade ut för detta promenerade med sina lågstadiebarn i 4,3 km för att de så gärna ville se Olga kastar lasso.

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 (2017) 2018
FÖRESTÄLLNING, AKTIVITETER
OCH KONFERENSER

BESÖKARE

(751) 769

(120 936) 121 114

SCENKONST (2017) 2018
FÖRESTÄLLNINGAR

PROGRAMAKTIVITETER* (2017) 2018

PUBLIK

AKTIVITETER

PUBLIK

TOTALT (2017) 2018
FÖREST. OCH
AKTIVITETER

PUBLIK

SPIRA		
(364) 344

(71 311) 66 347

(56) 86

(4 024) 5 076

(420) 430

(75 335) 71 423

LÄNET		
(188) 132

(23 686) 14 247

(13) 19

(1 726) 12 648

(201) 151

(25 412) 26 895

(22) 39

(2 368) 2 983

(1) 12

(23) 51

(2 668) 3 216

(0) 0

(0) 0

(0) 0

ÖVRIGA SVERIGE
ÖVRIGA UTLAND		

(300) 233		
(0) 0 		

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

VARAV BARN OCH UNGDOM (2017) 2018
FÖREST. OCH
AKTIVITETER

FÖREST. OCH
AKTIVITETER

(114) 124

(15 593) 17 024

LÄNET

(127) 63

(15 229) 5 314

ÖVRIGA SVERIGE		

(7) 35

(829) 2 630

ÖVRIGA UTLAND		

(0) 0

(0) 0

(248) 222

(31 651) 24 968

(0) 0

(644) 632

(103 415) 103 415

V A R A V E V E N E M A N G (2017) 2018

PUBLIK

SPIRA

TOTALT

TOTALT

(0) 0

(69) 92

PUBLIK			
(15 523) 15 910

71 423

KONFERENSER
(107) 137

JÖNKÖPING

ANTAL KOMMUNER DÄR
KULTURVERKSAMHET GENOMFÖRTS
/ målvärde 13 st

HUSKVARNA
EKSJÖ
NÄSSJÖ

VAGGERYD

MARIANNELUND

VETLANDA
SÄVSJÖ

PUBLIK UTANFÖR KULTURHUSET SPIRA
/ målvärde 30 000

13

(17 521) 19 580

ANEBY

30 111
16%

BESÖKARE

HABO
MULLSJÖ

PUBLIK I KULTURHUSET SPIRA
/ målvärde 70 000

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 (2017) 2018

TRANÅS
GRÄNNA

GNOSJÖ

GISLAVED
VÄRNAMO

NÄRVARO I LÄNET
TRANÅS: OLGA KASTAR LASSO, MUSIKCAFÉSERIEN, I BAUERSKOGEN, TEATERDIALOG
ANEBY: TEATERDIALOG
EKSJÖ: I BAUERSKOGEN, POP UP, MUSIKCAFÉSERIEN, TEATERDIALOG
VÄRNAMO: DEN SISTA ELDEN, SYMFONI NR 29,
TENGSTRAND SPELAR BEETHOVEN, POP UP, MUSIKCAFÉSERIEN
SÄVSJÖ: JBB + DANS, MUSIKCAFÉSERIEN, TEATERDIALOG
VAGGERYD: TEATERDIALOG
GNOSJÖ: JBB + DANS, TEATERDIALOG
HABO: HÄNG MED IN I EN FLYGEL, POP UP, TEATERDIALOG
VETLANDA: HÄNG MED IN I EN FLYGEL, MUSIKCAFÉSERIEN, TEATERDIALOG
MULLSJÖ: POP UP, TEATERDIALOG
NÄSSJÖ: MUSIKCAFÉSERIEN, TEATERDIALOG

ANTAL/VÄRDE (2017) 2018

DIFFERENS

BESÖK PÅ SMOT.SE

(447 558) 442 041

-1,2%

UNIKA BESÖKARE PÅ SMOT.SE

(238 838) 233 571

-2,2%

(2,62%) 2,23%

-15%

(46%) 52%

+13%

ANDEL BESÖK SOM HAR LETT TILL KÖP

BILJETTFÖRSÄLJNING WEBB
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24 968
PUBLIK VID FÖRESTÄLLNINGAR
FÖR BARN OCH UNGA
/ målvärde 25 000

GISLAVED: MUSIKCAFÉSERIEN, TEATERDIALOG

VISSTE DU ATT?
BUSSBOLAG HAR ARRANGERAT RESOR TILL EGENPRODUCERADE FÖRESTÄLLNINGAR I
KULTURHUSET SPIRA. 2018 VAR DET 11 BUSSBOLAG (2017 VAR DET 7 BUSSBOLAG).
HOTELL HAR ARRANGERAT PAKET TILL EGENPRODUCERADE FÖRESTÄLLNINGAR I
KULTURHUSET SPIRA. 2018 VAR DET 8 HOTELL (2017 VAR DET 4 HOTELL).
CIRKA 23 PROCENT AV ALLA BESÖKARE TILL ON THE TOWN KOM UTANFÖR LÄNET.
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