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EN KATEDRAL VID
MUNKSJÖN
För 15 år sedan arrangerades en konferens
i Vara konserthus för kulturpolitiker och
tjänstemän från små och medelstora
kommuner som hade planer på eller drömmar
om att investera i byggnader för olika
kulturändamål, främst scenkonst. Syftet med
konferensen var att med Vara som exempel
inspirera till satsningar även på platser där
större kulturinvesteringar tidigare ansetts
otänkbara. Konferensen inleddes med ett
inspirationsföredrag av arkitekten Jonas
Edblad från Wingårdhs arkitektkontor. Jonas
hade tillsammans med sin chef Gert Wingårdh
just avslutat arbetet med att rita ett nytt
scenkonsthus i Jönköping som skulle få
namnet Spira. Vi som lyssnade till Jonas
presentation, som utstrålade stor stolthet
över resultatet, häpnade i bänkarna. Så djärvt
och uppkäftigt med bästa läge mitt i stan!
Några började redan tala om att här skulle
Sverige äntligen kunna få den ikonbyggnad
för scenkonst som hittills saknats.
Några år senare, 2009, samlades den
nordiska scenkonstbranschen i Göteborg för
att diskutera och jämföra alla de fantastiska
scenkonsthus som uppförts runt om i Norden
kring sekelskiftet 1999/2000. Opera, teater
och konserthus i Köpenhamn, Opera i Oslo,
Musikhus i Reykjavik och konserthus i Lahti.
Och i Sverige? För konferensens arrangör
Svensk scenkonst var det bara att konstatera
att något svenskt projekt som kunde mäta sig
med vad som skapats i de övriga nordiska
länderna helt enkelt inte existerade. Kanske
var det rentav arrangörernas sluga baktanke
att svenska kulturpolitiker skulle inse att vi
hamnat på efterkälken och att det var dags
för skärpning. Skulle Stockholm verkligen
fortsätta vara enda nordiska huvudstad utan

ett modernt operahus? Sverige fick
istället representeras av de mera
lågmälda byggnationerna
Norrlandsoperan i Umeå och Backa
teater i Göteborg. Hade konferensen
i Göteborg ägt rum några år senare
hade Spira varit en självklar svensk
representant. I anslutning till
konferensen skrev Claes Caldenby
och Sanna Nordlander, båda med
anknytning till Chalmers, en stor artikel
i tidsskriften Arkitektur där man
skärskådade de främsta nordiska
projekten. Författarna konstaterade att
de nya scenkonsthusen kommit att bli
vår tids katedraler kännetecknade av
djärv arkitektur och belägna i parker
eller allra helst vid vatten. 		

STURE CARLSSON

Konserthuschef i Göteborg,
1987-2004

Husen är naturligtvis i första hand byggda
för scenkonstupplevelser av olika slag men
också för att manifestera en politisk
ambition att skapa en byggnad för invånarna
att känna stolthet över, för att hänga med i
den globala konkurrensen eller helt enkelt
rädda en kommun med krympande
befolkning, som i Vara.
Allt detta uppfylls med råge genom
uppförandet av Spira som 2021, firar
tio-årsjubileum. Huset står som ett
utropstecken vid Munksjöns strand och
utgör ett fantastiskt blickfång när man
närmar sig över Munksjöbron.
Under 2020 har jag haft förmånen att vara
rådgivare till Spiras ledning, särskilt till tf
verksamhetschefen Ulrika Josefsson. Det
har givit mig utmärkta möjligheter att
uppleva hur väl detta fantastiska hus
fungerar i praktiken. Det vill säga innan
pandemin tillfälligt gjorde slut på det roliga
för min del, och jag blev tvungen att
coronaisolera mig.
Sedan ganska länge talas det om att
gränserna mellan musik, teater, dans och så
vidare håller på att suddas ut. I Spira finns de
fysiska förutsättningarna för samarbete
över genregränserna och – minst lika viktigt
– konstnärlig, teknisk och administrativ
personal som ser sådant samarbete som en
helt naturlig del i arbetet med att skapa ett
attraktivt och nydanande utbud för publiken.
Så är det verkligen inte överallt!
När pandemin släpper sitt förlamande
grepp är jag övertygad om att Spira står
redo att med stolthet fira sitt första
decennium och presentera nya planer och
visioner för vad vi kan vänta oss av det
andra.

”JAG ÄR IMPONERAD
OCH STOLT”
Vi lägger ett alldeles speciellt år bakom oss. Ett år då vi ställdes inför
utmaningar vi aldrig tidigare stått inför – och vi lärde oss en hel del på vägen.
På grund av pandemin fick merparten av våra
föreställningar ställas in och flyttas fram. Vi fick
vänja oss vid en vardag av snabba beslut,
omvärderingar och anpassningar. Vanligtvis jobbar
vi i långa och ibland komplicerade processer innan vi
kan landa i en repertoar. (I skrivande stund jobbar vi
till exempel med hösten 2023). När organisationen
nu snabbt ställde om och istället för publika
föreställningar började producera digital scenkonst
blev jag djupt imponerad och väldigt stolt. Extra
mycket gläds jag åt det samarbete som utvecklades
under året avdelningar emellan. Alla medarbetare,
oavsett yrkesroll, gjorde sitt yttersta för att vi skulle
kunna leverera professionell scenkonst under helt
nya förutsättningar.
Och året hade faktiskt fler ljuspunkter. Under
hösten kunde vi välkomna två nya konstnärliga
chefer, båda med ett stort och brinnande
utvecklings- och framtidsfokus. I augusti tillträdde
Camilla Ekelöf som chef för Unga Spira och fick
senare även ansvar för dansen. Och i oktober steg
Marit Strindlund, tidigare chefdirigent och
musikalisk ledare på Folkoperan, in som chef för
musiken. Gemensamt för de båda är att de vill locka
nya besökare till Spira, bland att genom att
tillsammans med teaterchef Staffan Aspegren
utnyttja alla de resurser som ryms i huset för att
skapa tvärkonstnärlig scenkonst. Ett första
smakprov fick vi redan i Spiras nyårshälsning där
dansare och musiker skapade magi tillsammans.

2021 fyller Kulturhuset Spira tio år – och kanske har
det gångna årets erfarenheter gjort oss ännu bättre
rustade att möta framtiden. Det är i alla fall vad jag
tror och hoppas. Jag önskar att de kommande tio
åren bär med sig att fler ”upptäcker” Kulturhuset
Spira. Här har vi själva det allra största ansvaret.
Vi ska leverera ett annat utbud som lockar länsborna. Kultur är för alla. Den kan se olika ut, men vi
vill att alla ska känna att de kan komma till Spira och
få möjlighet att förföras, förundras och förtrollas.
Vi har levererat professionell scenkonst i Spira i tio
år och det vill vi gärna göra i minst hundra år till.

ULRIKA JOSEFSSON

Tf Verksamhetschef
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För barnen hade vi ett riktigt ess i ärmen, nämligen Djurens karneval. En drömlik, fantasieggande föreställning som tagits fram av
Danssamverkan Sydsverige som består av Regionteatern Blekinge Kronoberg, Rum för Dans i Halland, Smålands Musik & Teater,
Byteatern Kalmar Länsteater och Skånes Dansteater. Föreställningen kommer till Spira hösten 2021 istället.
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FILMER OCH
NY CHEF – FRÅN
FOLKOPERAN

MARIT STRINDLUND

Konstnärlig chef, Musik

M U S I K 2020 var året då Jönköpings Sinfonietta omtalade flexibilitet testades
i skarpt läge. Vi fick ställa in det mesta men också uppleva att flyga digitalt.
Orkestern fick en ny musikchef men förlorade en kär kollega.
med orkestern i diket börjar ställas in. Paloma Pinto
Vilorias solistinsats i torsdagsseriens Mozarts
Klarinettkonsert blir den sista att upplevas i
abonnemangsserien** innan Mozart & Pratté den
8 november blir det första plågsamma ställa
in-beslutet att ta i söndagsserien. Från och med nu
ställer Sinfoniettan om till kammarmusik.
Biträdande orkesterchef Lotta Gerhardsson
beskriver den här ”andra vågen” som värre än den
första, som var mer av en överraskning. Men välkänt
flexibla Jönköpings Sinfonietta lyckades leverera
ändå, menar hon. När Messias, i samarbete med tre
olika körer, plockas bort, liksom den efterlängtade
julkonserten Klassisk Jul, blir ett par av de lika
strukna lunchkonserterna i Kerstin Janssons regi
istället digitala. På kort tid arrangeras även,
tillsammans med mask- och kostymavdelning,
marknad, teknik och dans, filmade inslag som blir
populära jul- och nyårshälsningar på Spiras Digitala
scen och i sociala medier. Bland annat medverkar
John Bauer Brass och en stråkkvartett ledd av Diana
Lewtak-Isaksson.
Om året ska summeras lyfter Lotta Gerhardsson
gärna det inspirerande besöket av Malin Broman som
en höjdpunkt. Likaså att till exempel inspelningen av
soundtracket till en ny Mamma Mu-film kunde
genomföras, trots allt.
På pluskontot också förstås; att det strax innan
sommaren blir klart med en ny musikchef – Marit
Strindlund från Folkoperan. Strindlund, som tillträder
i oktober, väntas sätta helt ny prägel på orkesterns
arbete. Det blir även klart att violinisten Kaho Nagano
går från provanställning till fast vid nyåret. Medan
positionen som chefsdirigent ännu är ledig, då
Christian von Gehren under våren tackats av efter
avslutat kontrakt.
Från 2020 minnes emellertid främst, och med
stor saknad, Igor Viktorovitch, anställd hos Smålands
Musik & Teater sedan 1998. Tidigt under våren lämnar
han kollegor och familj, efter en tids sjukdom, alltför
tidigt i livet.

I avsaknad av musikchef är det repertoarrådet som i
februari får uppdraget att fastställa, och till viss del
skapa, programmet för kommande säsong.
Konstellationen* tar sig an uppgiften med liv och lust
och lägger en varierad repertoar med verk av såväl
Beethoven som Valfridsson, Mozart, Haydn, Schubert
och Brahms, för 20/21.
Till detta producerar marknadsavdelningen en
särskild programbok, där varje torsdags- och
söndagskonsert presenteras ingående. Boken ska
ingå i alla abonnemang och inleds med de intet
tillräckligt ont anandes orden: ”Aldrig förr har väl en
konsertsäsong varit så efterlängtad som den här. I
ett halvår har vi fått avstå från nästan allt av levande
musikupplevelser.” Välkomsttexten skrivs mot
bakgrunden att våren 2020 bestått av idel inställda
evenemang, med anledning av coronaviruset.
Men, en del hade ändå hunnit genomföras;
Trettondagshelgens Don Pasquale, en femstjärnig
söndagssymfonikonsert i Vier letzte Lieder med
Amelia Jakobsson och torsdagsseriens båda Allt ljus
på Tony (Liu), Sinfoniettans fagottist, och Allt ljus på
Vivien (Jeffery), Sinfoniettans konsertmästare, till
exempel. I slutet av mars är det dock slut på det
roliga då Schumanns pianokonsert blir den första
söndagssymfonin att strykas ur kalendern. Efter den
följer Borgaren som adelsman (som även skulle ha
framförts på Gummifabriken i Värnamo), Allt ljus på
Maestro liksom allt annat schemalagt innan
sommaren, eftersom huset stängs för publik.
När öppningskonserten, traditionellt ledd av Ulf
Wadenbrandt, genomförs i augusti står det klart att
det normala är långt ifrån tillbaka. Svenska legender
spelas förvisso inför 50 mycket glada personer,
men snart nog börjar även hösten att ställas in.
Trots efterlevda publikrestriktioner och habila
säkerhetsrutiner.
Sinfoniettans gästsolister, ledande violinisten
Malin Broman, pianisten Roland Pöntinen och
cellisten Andreas Brantelid, hinner nätt och jämt
uppträda (också de inför 50) innan musikalen Camera

* Lisbeth Bjelke (notbibliotekarie), Kerstin Jansson (piano), Isa Hammarsten (violin), Lotta Gerhardsson (producent), Tony Liu (fagott),
Martin Isaksson (trumpet) samt Vivien Jeffery (violin) och gästande Sture Carlsson, tillfällig rådgivare till Spiras ledning (se sid 1)
** Abonnemangen pausades inför höstens biljettsläpp. Varje konserts 50 platser såldes enskilt och enligt principen först till kvarn.
[ 6 ]

LÄRORIKT,
DRAMATISKT
OCH HOPPFULLT

STAFFAN ASPEGREN

Konstnärlig chef, Teater

T E AT E R / M U S I K A L Trots ett år som till stor del präglades av restriktioner
och ändrade planer spelades det både klassisk teater, rapp kabaré och nyskriven
svensk musikal på Spiras scener.
Under sommaren initierade Dramaten det digitala
monologprojektet Osäkerhetens tid som samlade
teatrar runt om i landet. Från Spira medverkade
skådespelaren Petter Andersson.
Alla gladdes när beskedet kom på sommaren att
det blir musikal – även om det bara blir för en publik
på 50 personer. Camera är berättelsen om Ingrid
Bergmans liv där vi fick följa henne från berömmelsen
i Hollywood, till efterkrigstidens Italien där hon mötte
kärleken i filmskaparen Roberto Rossellini, blev
fördömd – och sedan tillbaka till toppen i Hollywood
igen. Camera är det första färdiga projektet i den
arbetsprocess Musikalplattformen format.
Camera med Åsa Fång, som Ingrid Bergman, hade
gnistrande premiär i september. 18 spelades innan
restriktionerna skärptes och scenerna stängdes 4
november.
Under hösten pågick även ett samarbetsprojekt
med Värnamo folkhögskola för elever med
funktionsvariationer. Två av våra skådespelare
repade med eleverna två dagar i veckan och i början
av november var det premiär i Värnamo för Ofelia och
Hamlet. Pjäsen skulle ha även ha spelats på Spiras
scen, men fick ställas in på grund av den pågående
pandemin.
Året bjöd på en premiär till, om än så liten, när
Gabriella Fäldts monolog Det andra köket med Hanna
Schön premiärspelades på Kvänums köksutställning
i centrala Jönköping.

Ibsenklassikern Hedda Gabler kickade succéartat
igång året. Pjäsen som uruppfördes 1891 hade med
regissören Hugo Hanséns hjälp flyttats in i nutiden.
Den välskrivna intrigen sög tag i publiken och Sanna
Ingermaa Nilsson kunde sälla sig till alla de stjärnor
som gestaltat den starka och egensinniga Hedda
Gabler. Att scenografen Sven Haraldsson, med rötter
i Jönköping, tog inspiration till scenrummet från villor
i området Bäckalyckan, skapade en uppskattad
igenkänning hos publiken.
Hedda Gabler var den sista i ”klassikerkvartetten” där Shakespeares Romeo och Julia var
först ut, följt av Tjechovs Körsbärsträdgården och
Strindbergs Fröken Julie.
I slutet av februari var det premiär för kabarén
Kärlek i Småland. På Alla hjärtans dag två år tidigare
ställdes röda brevlådor ut runtom i länet och
länsborna uppmanades att skicka in sina kärleksberättelser. Fjorton valdes ut och bearbetades av
regissören Martin Lindberg till en rapp kabaré med
sång, musik och många igenkännande skratt.
Föreställningen skulle ha turnerat ute i länet, men det
fick ställas in på grund av coronapandemin.
I juni bjöd Spira tillsammans med projektet
Musikalplattformen in till musikalsymposium för
tredje gången. Och det blev ett digitalt, fullspäckat
musikaldygn med fler deltagare än någonsin. Vi lärde
oss mycket och kan ta med många erfarenheter av att
skapa digitala evenemang, konstaterade teaterchef
Staffan Aspegren. Musikalplattformen är ett treårigt
samarbetsprojekt mellan Smålands Musik och
Teater, Wermland Opera, Scenkonst Öst och
Högskolan för scen och musik i Göteborg.

Sanna Ingermaa Nilsson och Mathias Lithner spelade det nygifta paret i publiksuccén Hedda Gabler.
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FULLT ÖS MED
IMPROVISATION,
ÅTERBRUK OCH
KLASSRUMSSUCCÉ

CAMILLA EKELÖF

Konstnärlig chef,
Unga Spira och Dans

U N G A S P I R A Året innehöll flera världspremiärer. Och trots coronapandemin kunde
många skolungdomar uppleva teater på plats både i klassrummen och i Spira.
Först ut var monologen Resten av livet 25 januari.
Pjäsen bygger på intervjuer med personer som
lämnat sitt hemland och flytt till Sverige och Maria
Ringblom Hjertner, dåvarande chef för Unga Spira
skrev manus och regisserade. Skådespelaren Hani
Arrabi besökte många högstadieklassrum och
spelade för över 2 000 elever i Jönköping och Nässjö
under våren.
Den andra premiären hade ett musikaliskt anslag
för den lite yngre publiken. Låtar, lek och läten, en
interaktiv minikonsert med tre av Sinfoniettans
musiker på scen. Ur den musikaliska verktygslådan
plockades ljud och läten. Barnen var med och
improviserade och undersökte hur man tillsammans
kan sätta ihop en melodi.
På våren såg vi fram emot familjeföreställningen
Djurens karneval, framtagen av Danssamverkan i
Sydsverige, där Smålands Musik & Teater är en part.
Den spanske koreografen Marcos Moraus skapade
en unik koreografi. Tillsammans med musiken och
fantasifull kostym uppstod ett sagolikt möte mellan
verklighet och fantasi. Tyvärr kunde vi inte presentera
föreställningen för en publik på grund av pandemins
utbrott, istället flyttades den fram till hösten 2021.
En favorit i repris, familjeföreställningen O vad det
låter bra, som skulle ha spelats i slutet av april fick
ställas in på grund av rådande omständigheter
Efter vårens dystra avslutning var vi extra glada
när vi i september kunde presentera ytterligare en
världspremiär, den psykologiska ungdomsthrillern

Innan jag öppnar mina ögon. Och det var som om
dramatikern Emma Broström hade tittat in i en
spåkula när hon tre år tidigare skrev manuset som
innehöll ett världsomspännande virus och en
skrämmande vardag som inte längre ser ut som den
brukar. Dramat var en återbruksproduktion där målet
var att göra ett så litet klimatavtryck som möjligt.
Istället för att skapa ny rekvisita, bygga ny dekor,
köpa ny kostym med mera återvändes sådant som
redan fanns på Kulturhuset Spira, hos andra
teateraktörer eller fanns att köpa second hand.
Föreställningen blev mycket uppskattad hos de över
2 000 elever som fick möjlighet att se den, på plats i
Kammaren.
Under våren gick Unga Spiras konstnärliga chef
Maria Ringblom Hjertner vidare till en tjänst som
teaterchef på Oktoberteatern i Södertälje. Hon
efterträddes i augusti av Camilla Ekelöf, koreograf
och dansare och med flera chefstjänster inom
svenska kulturinstitutioner bakom sig.
Camilla Ekelöfs första produktion i sin nya stol
var den lekfulla dansföreställningen På era platser,
där hon stod för både idé och koreografi.
Föreställningen togs fram för att vara så turnévänlig
som möjligt för att skapa de bästa förutsättningar för
att nå ut med scenkonst till barn och unga i länet. Den
hade till och med, som första Unga Spira produktion
någonsin, premiär utanför länet på Frölunda
Kulturhus i Västra Frölunda, Göteborg.
Nyskrivna ungdomsthrillern Innan jag öppnar mina ögon med skådespelarna Sanna Ingermaa Nilsson,
Slaven Spanović och Mathias Lithner var mycket uppskattad bland den unga publiken.
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Piazzollas Cafe 1030 med dansaren Isabell Karlsson och delar av Jönköpings Sinfonietta avslutade året.

Gruppen Freja Musikteater har nu funnits i 15 år. Men firandet av verksamheten hamnade mitt i en pandemi.

IFRÅGASÄTTANDE,
FANTASIFULLT OCH
SAGOLIKT

JUBILARER
SATTA PÅ VÄNT

D A N S Det skulle ju va dans, dans, dans, sjöng Håkan Hellström. Och så var
det tänkt. Men det här året blev inget riktigt som planerat och många av
årets dansföreställningar fick ställas in. Men inte alla.
Innan pandemin hann slå till fick Spira besök av den
internationellt verksamma dansaren, regissören och
koreografen Charlotte Engelkes och hennes
nyskapande dansverk Lohengrin dreams, ett verk
om vår tids identitet och tillhörighet, framförd med
största möjliga allvar och lekfullhet. Lohengrin
Dreams jonglerade tro och tvivel, magi och verklighet
– allt förpackat i Engelkes förunderliga och säregna
estetik.
En annan spännande koreograf, Hagar Malin
Hellkvist Sellén, skapade 2006 dansföreställningen
Bättre folk, som kallats en modern klassiker. Det
ständigt aktuella verket tar upp genusnormativa
frågeställningar som sociala koder och identitet. I april
skulle Spiras publik få ta del av denna intelligenta och
underfundiga föreställning, men tyvärr kom en
pandemi emellan.
För barnen hade vi ett riktigt ess i ärmen, nämligen
Djurens karneval. En drömlik, fantasieggande
föreställning som tagits fram av Danssamverkan
Sydsverige som består av Regionteatern Blekinge
Kronoberg, Rum för Dans i Halland, Smålands Musik &
Teater, Byteatern Kalmar Länsteater och Skånes
Dansteater. Föreställningen blev inställd och kommer
till Spira hösten 2021 istället. 			

Sofia Södergård, frilansande koreograf, dansare,
skådespelare och DJ, utbildad på klubb- och
streetdancescenen i New York, Balettakademien i
Stockholm och Stockholms Dramatiska Högskola,
skulle på hösten äntra Spiras scen som dragkingen
Qarl Qunt i föreställningen Slick. Men även den fick
ställas in.
Camilla Eklöf, som i augusti anställdes som
konstnärlig chef för Unga Spira, fick senare under
året även det konstnärliga ansvaret för dansen.
Något som passade väldigt väl eftersom hon är
utbildad dansare och koreograf med bred
erfarenhet från dansscenen såväl nationellt som
internationellt. I Camillas första produktion På era
platser, kombinerade hon träffsäkert sina roller och
bjöd på lättillgänglig dansteater för barn.
Året avslutades, som sig bör, med dans.
Nässjöbördiga Isabell Karlsson, som medverkade i
På era platser, dansade så ögonen tårades till
Piazzollas Cafe 1930 med delar av Jönköpings
Sinfonietta. Stycket filmades och blev en digital
nyårshälsning från Spira till en saknad och
efterlängtad publik.
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F R E J A M U S I K T E AT E R Efter succéåret 2019, med bland annat en nominering till
Scenkonstgalan, hade musikteatergruppen Freja fullt med inspiration att ta sig an 2020.
2020 skulle bli ensemblens stora jubileumsår,
eftersom Freja Musikteater fyllde 15 år. Dessutom var
nu två konstnärliga ledare på plats, då Sofie Palander
kommit tillbaka i tjänst, och tillsammans med
konstnärlige ledaren Sanna Holmgren Jonsson och
gruppen hade de alla mycket att se fram emot:
• Fem föreställningar av fjolårets uppskattade
produktion Tack min jävla diagnos, manus och regi Eva
Edevik, planerades. Landshövdingen med personal
hade köpt in en och Jönköping University, Jönköping
kommun och flera andra var intresserade.
• Workshops skulle hållas inom scenkonstutövning:
masktillverkning, jonglering, fysisk teater och
förberedelser inför årets julshow; Jul hos Simon.
• Och till hösten väntade två produktioner: Jubileumsutställningen Det Omöjliga som blev Möjligt med
vernissage i november samt julföreställningen Jul
hos Simon i december.
Allt detta blev inställt på grund av pandemin.
Gruppen hann med en del repetitioner men ansvariga
fick tänka om och valde en säker inramning för att
medlemmarna skulle orka och hitta inspiration i
kraftiga förändringar. Utställningen Det Omöjliga som
blev Möjligt och Jul hos Simon flyttades fram till 2021.

Övrig verksamhet skedde digitalt eller med fysiska
möten utomhus. I december kunde en julhälsning från
Freja till en digital publik spelas in, under ledning av Dan
Rosengren, anlitad sångcoach till Jul hos Simon. Allt
enligt gällande restriktioner. Filmen lades ut på sociala
medier och bara på Frejas egen Facebook sida nådde
den över 3 400 personer. Gruppen ser nu fram mot att
så småningom återigen få arbeta på scengolvet.

SOFIE PALANDER

Konstnärlig ledare,
Freja Musikteater
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SANNA HOLMGREN JONSSON
Konstnärlig ledare,
Freja Musikteater

BAKOM KULISSERNA
PÅ CAMERA
”Vi kör”. När regissören Staffan Aspegren gav det definitiva beskedet på kollationeringen
för Camera* 27 juli pandemiåret 2020 bestod jublet som mötte honom av lika delar glädje
som lättnad. Två månader senare hade musikalen, som en av få i landet premiär – inför 50
personer. Tacksamheten? Den verkade lika stor framför som bakom scenen. Historien om
Ingrid Bergmans liv berörde publiken och tolv extraföreställningar hann läggas till spelperioden innan ridån drogs ned för gott i november, med nio av dem kvar att spela. Tuffare
restriktioner gjorde att hela Spira tvingades stänga för publik under en tid och sagan var
plötsligt och oåterkalleligt över – för den här gången.
*En nyskriven musikal av Jan-Erik Sääf och Staffan Aspegren.

”The Runner” Robert Sillberg
har lyckats få ett brev över Atlanten,
till Glenn Edell (Rossellini).

Att bli erbjuden att göra rollen som Ingrid Bergman i en nyskriven
svensk musikal var fantastiskt! En stor utmaning där jag fick lära
känna Ingrid och ta del av hennes liv. Hon valde inte den lätta vägen men
jobbet var en del av henne och passionen var stark. Hon följde verkligen
sitt hjärta. Det blev en härlig resa ihop med en underbar ensemble och
team, speciellt i dessa annorlunda tider. Otroligt tacksam!”

Vera Veljovic (Anna Magnani)
och ensemblen i
bombastiska ”Vulcano”.

Det största med att medverka i
Camera var att få sjunga till en
helt suverän symfoniorkester och att
samtidigt vara en del av nyskriven
musikdramatik. Det var en fantastisk
upplevelse, ett minne för livet. Jag är
otroligt tacksam över att ha fått
utvecklas tillsammans med denna
musikal. Att Kulturhuset Spira ger
sådana möjligheter för utövande och
vår för älskade publik, anser jag är en
lyx i vår tid.”

Åsa Fång gör
huvudrollen som den
starka Ingrid Bergman.
En kvinna som berör
och upprör och som
förförde en hel värld.

STEFAN CLARIN, musikalartist,
i Camera i rollen som Cameron

En härlig uppsättning! Efter att
ha gjort en mer klassisk variant
var det givande att göra en
annorlunda och mer fokuserad
produktion, där man såg att ett
avskalat koncept kan få historien att
bli tydligare och mer intressant.
Tanken bakom maskarbetet i
skapandet av Åsas karaktär (Ingrid
Bergman) var att hitta en look för akt 1
som var lite mer av en stelare
Hollywoodstil för att i akt 2 bli mer
ledig och avslutningsvis landa i stilen
som vi minns från Ingrids senare år.
Ett mycket stimulerande projekt. ”

ÅSA FÅNG,musikalartistochhuvudrollsinnehavareiCamera

ROBIN KARLSSON, maskör, som också
arbetade med Camera på Östgötateatern 2018

Som ”swing” hoppar Petter
Andersson in när någon blir sjuk.

Danskapten Karolina Krigsman in
action (när hon får syn på stjärnan
Ingrid Bergman – i Pasadena!).
[ 14 ]

Andredirigent Oscar Micaelsson värmer upp Jönköpings
Sinfonietta, och sig själv, inför dagens föreställning.
Fem minuter senare släpps publiken in i salongen.
[ 15 ]

Det är alltid speciellt att jobba
med en nyskriven musikal, att
göra ett första jobb i ett nytt hus och
sannerligen speciellt att göra teater
för 50 personer – mitt under en
pandemi. Camera var ett modigt
projekt som det var en ära för mig att
dirigera inför den lilla men
entusiastiska skara som satt där ute i
mörkret varje kväll. Jönköpings
Sinfonietta spelade Jan-Erik Sääfs
musik med lyhördhet, värme och
känslighet och transporterade oss
från Hollywood till Italien med ett
genomgående stråk av svenskt
vemod. Under Staffan Aspegrens
gedigna ledning gav vi liv åt en
komplex karaktär och lät henne ta
plats i en minst sagt komplex tid. Det
kommer jag aldrig att glömma.”
NILS-PETTER ANKARBLOM, dirigent

STÄLLA IN?
STÄLLA OM?
Den världsomspännande coronapandemin ställde
sannerligen till det för oss det gånga året. När
chocken efter den ofrivilliga totalomställningen
från scenkonst live och fysiska möten till avbokningar, ombokningar och digitala alternativ lagt
sig, tycker vi oss ändå kunna se viss positiv verkan.
Att scenkonst digitalt inte kan ersätta scenkonst live - det vet vi. Den
ökade tillgängligheten för vår produkt som uppstod när publiken
plötsligt kunde ta del av vår digitala scenkonst oavsett geografiskt
läge, tid på dygnet, ekonomisk möjlighet och logistik ser jag däremot
som en fantastisk möjlighet. Innehållet som skapades för våra digitala kanaler fick nya konstnärliga uttryck och det som föddes ur våra
gränsöverskridande samarbeten var spännande och inspirerande att
producera. Den erfarenheten tar vi med oss framöver. Ännu bättre
var det positiva mottagandet från publiken och det faktum att vi,
trots en stor och oförutsedd samhällskris, kunde nå tusentals
länsinnevånare via våra och andras digitala kanaler. Efter beslut om
en första publik nedstängning i slutet av mars ställde vi alltså om det
planerade arbetet på scenerna till produktion av nytt, coronasäkert,
digitalt innehåll i samverkan mellan verksamhetens alla olika
avdelningar. Upplägget blev ett antal längre produktioner i Kultur på
lunchen, korta och kreativa klipp från konstnärlig personal, bakom
kulisserna-material med humor som springande punkt och några

specialproduktioner tillsammans med externa parter t.ex. P4
Jönköping och Dramaten. Innehållet samlades under namnet
Digital Scen och distribuerades i våra sociala medier. Några av
produktionerna filmades av Mediacenter och sändes till länets
kommunala äldreboenden via webbplattformen Aktivt liv. Vi
medverkade även i projektgruppen för Region Jönköpings läns
mycket lyckade, digitala kulturfestival Kulturfesten.
När vi efter sommaren återigen fick möjlighet att möta
publiken (om än i mycket begränsad skala) blev det svårare för
oss att bibehålla ett digitalt fokus. Att erbjuda både livekonst
och digitala produktioner är komplicerat och kostsamt både
produktions- och rättighetsmässigt. Lärdomen blev att fokus
bör ligga antingen på ”live för publik” eller ”digitalt”. En tanke vi
som marknadsavdelning redan är bekanta med – riktar vi
innehållet till ”alla” är risken att vi når ”ingen”. I början av
november stängdes vår publika verksamhet återigen ned efter
en tid med ökad smittspridning och skärpta lokala
restriktioner. Vi ställde åter om till att skapa digitalt material
och tog fram ett antal jul- och
nyårsproduktioner som blev mycket
uppskattade. När vi sammanfattar
2020 kan vi konstatera att vi, efter
att ha fått ställa in större delen av
årets planerade föreställningar och
kraftigt begränsa publik till de som
kunde genomföras, står med ett
stort intäktsbortfall. Mäter vi istället
engagemanget i sociala medier och
antal visningar i våra digitala kanaler
tillsammans med alla glada tillrop i
våra kommentarsfält är min
bedömning att vi ändå har ett
MARIA WALDENVIK
varumärkeskonto som slutar på plus.

Tf Marknadschef

OVÄRDERLIGA
MÖTEN I DET LILLA
På konferens – och eventsidan innebar 2020 ett rejält tapp av både intäkter och kunder.
Tack vare snabb omställning kunde ändå åtminstone några studenter glädjas.
En hel del nya kunder tillkom
också, som valde att utgå från
Spira och köra sin Zoomkonferens med bara moderatorn
på plats. Driftssäker uppkoppling, vacker miljö, kunniga
tekniker och en unik möjlighet
att leverera professionell
underhållning i pauserna
gjorde huset till mångas
förstahandsval.

Medan maxantalet fortfarande var femtio kunde ännu en del
småkonferenser arrangeras. Men när begränsningen på antal
personer som fick samlas minskades till åtta drogs ridån ned helt.
Även de externa lokaluthyrningarna, till produktionsbolagen med
gästande artister, fick pausas. Till allas stora glädje sköt de allra
flesta dock bara fram sitt turnéstopp för att återkomma på ett nytt
datum längre fram. De som trots allt dök upp går ganska precist att
räkna på ena handens fingrar: Robert Gustafsson, Lasse Åberg,
Janne Schaffer och Brolle och Jack Vreeswijk…
Trots allt kunde även studentbalerna i juni genomföras, fast i en
mindre ”klassfest-form”. Inga jättesummor in, men studenternas
glädje och tacksamhet över att få avsluta tre år på gymnasiet med
en gemensam fest, är svår att mäta i pengar.
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MIA ISAKSSON

Event- och konferensansvarig

Kulturfesten invigdes 2 september på Spiras tak av Rune Backlund, avgående ordförande i ANA-nämnden och Mia Isaksson,
eventansvarig. Den tre dagar långa digitala kulturfestivalen arrangerades av Region Jönköpings län och bestod av ett tjugotal
digitala akter som hade producerats av en rad medverkande aktörer, på olika platser i länet.

KULTUR FÖR ALLA
SAMVARO

Smålands Musik & Teaters uppdrag är att skapa tillgänglig scenkonst för alla. Utöver de
musikaler, konserter och föreställningar som ges på Spiras scener kan vi erbjuda allt från
intima samtal till fördjupande diskussioner, länsturnéer och miniföreställningar. Allt för
att kunna möta vår publik på flera nivåer och platser.

SCENSAMTAL

AFTER WORK

Nytt för året var programpunkten Scensamtal - som blev
mycket uppskattad. Marknadschef Maria Waldenvik mötte
modeskaparen och kostymdesignern Camilla Thulin, som
skapat kläderna till musikalen Camera, för att bland annat
diskutera förhållandet mellan mode och makt. Fullsatt
betydde 50 personer på plats i Caféscenen.

En timmes underhållning i kombination med en god
soppa är Spiras version av after work. När bakdrottningen
Brigitta Rasmussen kom på besök i februari med Viva la
tårta! fick antalet föreställningar dubbleras. Senare under
året begränsades platserna till de följande föreställningarna
som innehöll allt från humor och allvar till musik och teater.

Den här programpunkten livestreamas på www.smot.se

GÄSTSPEL/UTHYRNINGAR

SPEGLINGAR

Många stora namn var inbokade på Spiras scener under året.
Tyvärr fick mycket ställas in, men vi hann i alla fall med en
klädbytardag med Återbrukspodden, Smålits författarscen
och välgörenhetsdiscot Dansa för små hjärtan. Det lokala
föreningslivet använder också Spiras scener, bland dem som
regelbundet nyttjar huset är Vätterfolk, Jönköping Jazzklubb
och Musik och Teatervänner.

Speglingar är ett samtalsforum om aktuell tematik i våra
föreställningar. Årets enda hölls i samband med premiären av
Ibsens Hedda Gabler och behandlade ämnet ”Varför älskar vi
den som gör ont? Medverkade gjorde bland annat Jönköpings
egen deckardrottning Frida Moisto och Per Johansson,
idéhistoriker. Till hösten var ett samtal om ”Kvinnor, män,
karriär och framgång” planerat utifrån musikalen Camera om
Ingrid Bergmans liv och hennes otidstypiska livsstil (som
gjorde henne bannlyst i Hollywood). Denna fick ställas in med
anledning av pandemin.

KULTUR PÅ LUNCHEN

Den här programpunkten livestreamas på www.smot.se

Kultur + lunch – är traditionellt sett ett vinnande koncept, en
kulturupplevelse som ger energi mitt på dagen. 2020 fick vi se
flera lunchkonserter bli digitala istället för att spelas på plats.
En ny erfarenhet för såväl publik som musiker. Annan
underhållning i form av stand up och lyrikläsning kunde
genomföras inför sittande, begränsad publik i Caféscenen.

ÖPPEN REPETITION
Jönköpings Sinfonietta bjuder in till öppna – och alldeles
gratis – repetitioner ett antal fredagar under säsongen. Då
står Konsertsalens dörrar öppna så det är bara att smyga in,
slå sig ner och njuta en stund.

MUSIKCAFÉSERIEN
Musikcaféserien turnerar runt i länet och erbjuder ett brett
urval av artister från olika genrer. En del med lång erfarenhet,
andra stjärnor på väg upp. Turnén kunde i stort sett genomföras under året, även om det blev för en mindre publik.

45 MINUTER FÖRE
45 minuter innan dirigenten kliver upp på pulten i
Konsertsalen hålls en fördjupad presentation av
programmet, från en angränsande scen. Ibland
medverkar även någon ur Sinfoniettan eller dirigenten
– och alltsammans ingår i biljetten.

POP UP
Våra pop-uper är en rad mini-föreställningar som kan spelas
nästan var som helst. De finns för försäljning till arrangörer
och företag i och utanför Jönköpings län. Konceptet har
arbetats fram för att underlätta leveransen av scenkonst för
arrangörer runt om i länet som inte har tillgång till en
fullskalig scenlösning.
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Husets 15 000
kvadratmeter har
fyra scener med en
total publikkapacitet
på cirka
1 700 personer.

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

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

I huset finns
konferenslokaler för
alltifrån 19 till 800
personer.

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

U T F A L L 		 2 0 1 9

2020

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 0 1 1

23 352

A N S L A G , R E G I O N E N 		 8 7 1 2 3

89 756

ANSLAG, KOMMUNEN

2 182

2 182

Ö V R I G A B I D R A G 		

827

3 066

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 1 3 1 4 3

118 356

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

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 		 7 5 2 5
S P O N S O R I N T Ä K T E R 		 2 0
S I D O I N T Ä K T E R 		

711

SUMMA RÖRLIGA INTÄKTER

7 579

FASTA KOSTNADER TKR
P E R S O N A L 		6
7 222
1

60 375

Ö V R I G A K O S T N A D E R 		3 7 4 0 5

41 914

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 9 8

6 836

S U M M A F A S T A K O S T N A D E R 		 1 1 1 1 2 5

109 153

NOT 3
Egenfinansieringsgraden är de rörliga
intäkterna dividerat med de totala intäkterna. (Exklusive interna intäkter, bidrag
samt projektmedel)
ÅRETS RESULTAT
Negativt resultat på -5,17 tkr
Negativ avvikelse beror till stor del på
Coronapandemin men har tagits igen till
stor del pga de minskade produktionskostnaderna.

RÖRLIGA KOSTNADER TKR
20 622

16 256

ÖVRIGA RÖRLIGA KOSTNADER

3 692

1 043

SUMMA RÖRLIGA KOSTNADER

24 314

17 299

T O T A L A I N T Ä K T E R 		 1 3 1 5 3 2

125 935

T O T A L A K O S T N A D E R 		 1 3 5 4 3 9

126 452

2

Å R E T S R E S U L T A T 		 - 3 9 0 7

EGENFINANSIERINGSGRAD

Kulturhuset Spira är Sveriges första miljökulturhus, med bästa tänkbara energihushållning
och miljögodkända byggnadsmaterial, miljöcertifierat enligt ISO:14001:2015

3
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13%

2020
4.3%
2,9%
3,7%

NOT 2
Kostnader för egenproducerade
20
produktioner inklusive kostnader för
artister, både A-skatt och F-skatt.
4 			

4 555

PRODUKTIONSKOSTNADER

2019
4%
1,53%
3%

3 000

Ö V R I G A R Ö R L I G A I N T Ä K T E R 		 1 0 1 3 4
18 389

2020
57
39
96

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

RÖRLIGA INTÄKTER TKR

2019
57
40
97

- 5 1 7 		

6%

0,2%
2,3%
1,2%
2,4%
2,4%
1,7%

Anslag

18,5%

Fasta kostnader

mnkr

Intäktsfördelning

mnkr

130

120

120

110

110

100

TOTALT
125,9mnkr

Anslag Statens Kulturråd

23,4 mnkr

Anslag Region Jönköpings Län

89,8 mnkr

Anslag Jönköpings Kommun

2,2 mnkr

Övriga bidrag

3,1 mnkr

100

90

90

80

Biljetter, abonnemang och föreställningar

3 mnkr

80

70

Restaurangverksamhet

0 mnkr

70

60

60

50
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

Egenfinansieringsgrad

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Konferenser

1,5 mnkr

Uthyrningar

0,2 mnkr

Övriga intäkter

2,9 mnkr

Produktionskostnader

procent

mnkr

71,3%

0,1%

50

17%

15%

0,7%
3,2%

40

13%

11%
20
9%

10

7%

Tillsvidareanställd personal

60,4 mnkr

Hyra samt övriga fastighetskostnader

18,4 mnkr

Övriga fasta kostnader

23,5 mnkr

Avskrivningar

5,4%

6,9 mnkr

TOTALT
126,5mnkr

Arvoden till produktionsanställd personal 12,2 mnkr
5%

0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

Diagrammen visar en 7-års period. Anslagen ökade med cirka 4,6% där Statens kulturråds
extra bidrag med anledning av Corona pandemin på cirka 2 miljoner kronor är inkluderat.

2018

2019

2020

Övriga produktionskostnader

4,1 mnkr

Konferenser

0,9 mnkr

Uthyrningar

0,1 mnkr

Övriga rörliga kostnader

0,1 mnkr

18,6%

14,5%
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47,7%

9,6%

Kostnadsfördelning

30

0,1%
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Kommentar
Covid-19 innebar periodvis helt nedstängda salonger, inställda turnéer, med mera.
Detta fick en stark negativ inverkan på vår måluppfyllelse sett till publik och räckvidd.
Men några ljusglimtar fanns.

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 (2019) 2020
BESÖKARE

FÖRESTÄLLNING, AKTIVITETER
OCH KONFERENSER
(661) 381

(105 892) 22 070

SCENKONST (2019) 2020
FÖRESTÄLLNINGAR
SPIRA		
(321) 212

PUBLIK

AKTIVITETER

(54 629) 15 171

LÄNET		
(114) 175
ÖVRIGA SVERIGE

PROGRAMAKTIVITETER* (2019) 2020

(16) 2

PUBLIK

(69) 40

(6 507) 2 655

(9 722) 6 659
(8 410) 45						

TOTALT
		
* K
a n t e x v a r a e t t p u b l i k s a m t a l , i n t r o d u k t i o n t i l l f ö r e s t ä l l n i				
ng eller konsert,
workshop, utställning, seminarieserier, publika läsningar, förhandsvisningar etc.

TOTALT (2019) 2020
FÖREST. OCH
AKTIVITETER

PUBLIK

(390) 252

(61 136) 17 826

(129) 175

(16 577) 6 659

(16) 2

(8 410) 45

(535) 429

(86 123) 24 530

Teaterföreställningen Hedda Gabler var ett exempel där
publikmålen uppfylldes och där marknadsföringen nådde en
bredare, nyare och yngre publik än vid tidigare produktioner.
Vårens andra teaterpremiär, Kärlek i Småland, hamnade istället
mitt i coronautbrottet och de kommande turnéerna blev nästan
genast inställda, vilket gjorde det svårt att nå ut på ett
tillfredsställande sätt i länet. Unga Spiraproduktionen Resten
av livet däremot, som spelades i olika klassrum, lyckades
komma ut på de skolor som var inbokade. Detta eftersom
antalet elever i klasserna rymdes inom gällande restriktioner.
Även Innan jag öppnar mina ögon samt Låtar, lek och läten

17 826

kunde genomföras med reducerat antal platser (50) och
lyckades fylla samtliga sina föreställningar med ung publik.
Då de klassiska konserterna under våren ställdes in gav sig
John Bauer Brass ut och spelade befintlig repertoar utanför
äldreboenden samt Majas Alfabet utanför Spira för inbokade
förskolor, och mötte på så vis nya åhörare. Musikalen Camera
som hade premiär under september hann spela 18 föreställningar av 27 planerade, samtliga inför 50 personer, innan
den ställdes in och huset stängdes för publik.
JÖRGEN ASKLID

Försäljningschef

TRANÅS
GRÄNNA
HABO
MULLSJÖ
ANEBY

PUBLIK I KULTURHUSET SPIRA
/ målvärde 70 000

V A R A V U T H Y R N I N G A R (2019) 2020

VARAV BARN OCH UNGDOM (2019) 2020
FÖREST. OCH
AKTIVITETER

PUBLIK

SPIRA

(115) 104

(21 963) 6 997

LÄNET

(51) 116

(1 662) 3 329

ÖVRIGA SVERIGE				
(0) 2
TOTALT

(178) 222

FÖREST. OCH
AKTIVITETER

PUBLIK			

(62) 49

(14 717) 3 091

(29 672) 10 361

6%

EGENFINANSIERINGSGRAD
/ målvärde 16%

10

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 (2019) 2020

(125) 129

6 704

BESÖKARE
(19 719) 4 244

ANTAL KOMMUNER DÄR
KULTURVERKSAMHET GENOMFÖRTS
/ målvärde 13 st

HUSKVARNA
EKSJÖ
NÄSSJÖ

VAGGERYD

MARIANNELUND

VETLANDA
SÄVSJÖ

PUBLIK UTANFÖR KULTURHUSET SPIRA
/ målvärde 30 000

(0) 35

Konferenser
KONFERENSER

JÖNKÖPING

GNOSJÖ

GISLAVED
VÄRNAMO

NÄRVARO I LÄNET
EKSJÖ: MUSIKCAFÉSERIEN
GISLAVED: MUSIKCAFÉSERIEN
GNOSJÖ: LÅTAR, LEK & LÄTEN
NÄSSJÖ: MUSIKCAFÉSERIEN, RESTEN AV LIVET, DJURENS KARNEVAL*
SÄVSJÖ: MUSIKCAFÉSERIEN, INNAN JAG ÖPPNAR MINA ÖGON, POP UP
TRANÅS: MUSIKCAFÉSERIEN
VAGGERYD: INNAN JAG ÖPPNAR MINA ÖGON
VETLANDA: MUSIKCAFÉSERIEN, POP UP

Webbstatistik

VÄRNAMO: MUSIKCAFÉSERIEN, OFELIA & HAMLET, JOHN BAAUER BRASS, KLASSISK TORSDAG

ANTAL/VÄRDE (2019) 2020

DIFFERENS

BESÖK PÅ SMOT.SE

(432 464) 200 940

-53,7%

UNIKA BESÖKARE PÅ SMOT.SE

(247 152) 126 862

-49,3%

10 361

* Workshop

PUBLIK VID FÖRESTÄLLNINGAR
FÖR BARN OCH UNGA
/ målvärde 25 000
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VÄRNAMOBORNA FICK
MER SCENKONST– PÅ
HEMMAPLAN
2017 skrev Värnamo, som första kommun i länet, ett avtal med Kulturhuset
Spira för att garantera högkvalitativa scenkonstupplevelser – lokalt.
Bland annat i Gummifabriken. Nu är ett nytt avtal på gång.
Så svarade en nöjd Lars Alkner, en av de drivande
bakom den unika överenskommelsen, i en intervju
2018. Han hade snabbt insett när han drygt tre år
tidigare tillträdde som kulturchef i Värnamo att
kommunen inte ensam skulle klara att ta hem
scenkonst till samma priser som ett avtal med Spira
skulle medge. 2017 stod dessutom en helt ny arena
redo som mottagare.
I de omgjorda lokalerna i Gummifabriken
huserade såväl bibliotek som kulturförvaltning,
biograf och utställningsytor – och flera flexibla
scener som väntade på innehåll. Och efter ett par års
diskussioner blev parterna nu överens: I juli 2017
signerades ett första treårigt samarbetsavtal mellan
Värnamo kommun och Smålands Musik & Teater.

Nytt avtal på plats

Professionell scenkonst

Hon fortsätter:
– Avtalet med Värnamo genom Lars Alkner har löpt
under fler år och är inför 2021 omförhandlat för att
ytterligare stärka kulturen i vårt län. Det bygger på
en gemensam bild om vikten av kultur och en
ömsesidig syn på vårt ansvar. Värnamo förbinder sig
helt enkelt att köpa ett antal konserter och
föreställningar – vi står för produktion av scenkonst
och logistik. En trygghet för båda och en stor vinst
för invånarna i Värnamo kommun.

Avtalet garanterade Värnamo två konserter om året
med Jönköpings Sinfonietta, minst två
teaterföreställningar, dansföreställningar,
samverkan kring marknadsföring samt rabatt på den
länsturnerande Musikcaféserien. Alltsammans
scenkonst till största del helt producerad i länets
scenkonsthus, placerat i Jönköping, men
tillgängliggjort lokalt genom teaterföreningar och
andra arrangörer, via kommunavtalet.
Som exempel kan nämnas att pianisten Per
Tengstrand hösten 2018 invigde Gummifabrikens
sista etapp, Auditoriet. Samma höst gästspelade
dramat Den sista elden. Den spektakulära och
interaktiva undergångsföreställningen Melancholia
uppfördes här våren 2019, liksom klassikern Fröken
Julie. Och hösten 2020 var Malin Broman &
Sinfoniettan en av konserterna som blev av även i
Värnamo – mitt under pågående epidemi och med
50 personer i publiken.

En förlängning av kommunavtalet med Värnamo
arbetades fram i januari 2021, för att gälla 2021-2023.
I det ingår utöver tidigare punkter även en mer
uttalad möjlighet för mottagarna att skapa en lite
längre spelperiod för turnerande föreställning från
Unga Spira, riktad till skolelever och allmänhet, i
Gummifabriken.
– I uppdraget från Region Jönköpings län tillika vår
egen drivkraft är att vår professionella scenkonst ska
nå så många som möjligt i länet. Det som sker i Kulturhuset Spira upplevs av många men inte alla och
därför är samarbete med kommunerna så viktigt,
säger Ulrika Josefsson, tf verksamhetschef
Kulturhuset Spira.

Andra kommuner

Kulturhuset Spira har en överenskommelse med
Gislaveds kommun, gällande musiktävlingen
Imagine till 2023.
Avtalet med Jönköpings kommun från 2020,
gällande samarbetsområdena dans, informationsutbyte, sommaraktiviteter, Freja, Spiras 10-årsjubileum, Musikcaféserien samt föreningslivet,
var i februari 2021 ännu under bearbetning.
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