V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 0 2 1 F Ö R
S M Å L A N D S M U S I K & T E AT E R

ÄNTLIGEN!
SID 1 REGIONALA UTVECKLINGSDIREKTÖREN HAR ORDET
SID 2 VERKSAMHETSCHEFENS VISION
SID 4 MARKNADSCHEFEN OM TIOÅRSJUBILEET
KONSTNÄRLIGA CHEFERNA
SUMMERAR ÅRET
SID 6 MUSIK
SID 8 TEATER
SID 10 UNGA SPIRA
SID 12 DANS
SID 13 MUSIKTEATERGRUPPEN FREJA
SID 14 BAKOM KULISSERNA PÅ ETT TVÄRKONSTNÄRLIGT HUS
SID 16 MER ÄN BARA SCENKONST
SID 18 KONFERENS & EVENT
EKONOMI
SID 20 ÅRETS RESULTAT
SID 24 PUBLIK- OCH FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK
SID 26 MÅLTAL
SID 27 NÄRVARO I LÄNET

Projektledning Linnéa Strandberg Grafisk form Jennie Palmér Foto Lars Kroon (där fotograf ej anges)
Text Nina Marjavaara och Jenny Lundell Ansvarig utgivare Ulrika Josefsson
Vi är en del av Region Jönköpings Län

I SKRIVANDE STUND verkar det som att
pandemin äntligen börjar släppa sitt grepp om
samhället. Det är inte över än, särskilt inte för
våra kollegor i vården. Men för kulturbranschen
ser det ut som att det snart kan återgå till det
normala. Vad nu det blir efter det vi varit med om.
När pandemin började arbetade jag på Jönköping
University med internationella frågor, efter en
omtumlande inledning fattade jag det drastiska
beslutet att ställa in alla resor – under en hel
månad! Det känns lite lätt naivt när en tittar i
backspegeln men ingen hade väl anat hur
långdraget detta skulle bli.
Mycket har vi längtat efter under den här
pandemin, just nu ser jag mest fram emot att jag
själv ska sluta gnälla. Det är inte synd om mig, jag
är frisk och har alla mina nära och kära kvar. Det
har inte alla. Som sagt, vad som blir det normala
vet vi inte riktigt än. Men en sak som visat sig
tydligt är att vi människor behöver varandra för
att fungera och att vi behöver kulturen. Jag har
hört flera runt mig, som vanligtvis inte konsumerar kultur så mycket, att utbrista. ”Åh vad
härligt det blir när man kan gå på konserter och
teater igen”. Helt plötsligt saknade vi det så
mycket nu när vi inte hade tillgång till det. Kanske
kommer vi att värdera mötet med varandra och
med kulturen annorlunda efter detta?

Jag är grymt imponerad av hur Smålands Musik &
Teater har hanterat situationen. Under den här
perioden har arbetsmiljön utvecklats på ett jättefint
sätt, den fysiska miljön har rustats upp, verksamheten
har kunnat genomföra föreställningar så fort det
gläntades på restriktionerna och samtidigt kunnat
vara ute och turnera i länets alla kommuner. Att
snabbt kunna ställa om under rådande omständigheter har vi verkligen sett prov på hos medarbetare
och chefer. En stor eloge till dem, som nu står redo
att möta publiken på riktigt igen!
Under 2021 har vi också haft glädjen att fira en
10-åring! Det är ju så konstigt med tid, ibland känns
sekunder som evigheter men nu när en tittar i
backspegeln så har tio år bara svischat till. Då, 2011,
stod jag på bron och höll två små barn i händerna
som tyckte det var grymt coolt med helikoptern som
kom. Nu är de båda längre än mig och jag frågar mig
ibland hur sjutton gick det där till? Jag är så glad att
vi ändå fick fira jubilaren. Tänk så många människor
som passerat genom huset på dessa år. Så många
konserter och föreställningar som har varit. Jag har
sett och njutit av många av dem och ser fram emot
att se och beröras av många fler framöver.
KARIN HERMANSSON
Regional utvecklingsdirektör

Den magnifika belysningen bokstavligen krönte jubileumsveckan och skapade dessutom rubriker i pressen, som
spekulerade i om det var UFO:n som hade siktats på himlen.

MIN VISION –
SVERIGES
MODERNASTE
SCENKONSTHUS
Vi ser tillbaka på ytterligare ett år präglat av pandemi. Trots det finns mycket
att glädjas åt, inte minst att vi har fortsatt skapa scenkonst och mött vår publik
runtom i länet. Dessutom fyllde Spira 10 år – och vilken fest det blev!
NÄR VI GICK IN I 2021 trodde vi att vi hade lagt
stängda salonger bakom oss och att det snart skulle
bli dags att åter välkomna publiken till våra scener. I
stället blev det ännu ett tufft år med restriktioner
och inställda föreställningar. Trots det lyckades vi
ändå möta över 40 000 personer med föreställningar och konserter. Det motsvarar 57 procent
av de mål och den budget vi har för verksamheten
och det känner jag en otrolig stolthet över. Vi har
hittat vägar att nå ut till vår publik trots utmanande
omständigheter.
Turnéverksamheten för barn och ungdomar har
i stort sett kunnat genomföras och samtliga
kommuner har beställt ett flertal barnproduktioner
under året. Vi har både haft skolor på besök hos oss
och besökt skolor runtom i länet. Vi har också
uppträtt på andra typer av scener, på ålderdomshemmens innegårdar, i idrottshallar, i köpcenter,
på torg och i parker.

Födelsedagsveckan kring 11 november fylldes
av vernissage, pyssel, en fantastisk konsert och
samtal kring kulturens betydelse för bygden.
Under de här tio åren har nära en miljon besökare
upplevt musikaler, konserter, pjäser och
dansföreställningar i Spira och vi vill fortsätta
vara en plats där människor och scenkonst möts.
Genom att våga utmana, såväl när vi sätter vår
repertoar som när vi tillsammans utvärderar våra
arbetssätt, metoder och rutiner, ska vi fortsätta
att utvecklas med siktet inställt på att bli Sveriges
modernaste scenkonsthus.

Det har varit spännande att se hur vi under året har
utvecklat en av våra, för ett scenkonsthus, kanske
allra mest utmärkande drag – möjligheten att
arbeta tvärkonstnärligt. Vi är unika i det att vi har
flera olika konstformer under samma tak. Framför
allt kom det till uttryck i de klassiska konserterna
som fick en ny scenisk inramning.
2021 var också året då Kulturhuset Spira fyllde tio
år. Och det skulle naturligtvis firas! Vi gav oss ut på
operaturné i länet och spelade opera på gator, torg
och i samlingslokaler.

ULRIKA JOSEFSSON
Verksamhetschef
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ETT FIRANDE
FÖR FRAMTIDEN
Ett jubileum är, förutom ett tillfälle att fira stort också en möjlighet att få
nya kontaktytor mot potentiell publik, att öka relevansen i varumärket och
i förlängningen försäljningen. Det tog vi fasta på när Spira skulle fylla 10.
VI SÅG VÅRT JUBILEUM som ett gyllene tillfälle att
berätta och påminna om att vi finns, varför och vad vi
gör. Huvudbudskapet var enkelt - Kulturhuset Spira
fyller 10 år. Det ville vi tala om för så många som
möjligt. För att stärka kommunikationen tog vi även
fram en ny formulering som beskriver vad vi är och vill
att varumärket ska vara framöver: Kulturhuset Spira
– där människor och scenkonst möts.

Det blev redan tidigt i processen tydligt att
kampanjens fokus skulle vara att nå ut till
människor som kan bli ny publik hos oss. Ett
nyckelord i våra diskussioner om innehållet var
stolthet. Att väcka stolthet för verksamheten
och länets kultur. Arbetet resulterade förutom
i många härliga möten också i en nominering
(vinnaren vet vi inte än) till Guldstickan, Årets
marknadsförare. Ett kvitto på att glädjen vi
själva känt kring vårt jubilerande hus lyst
igenom och nått långt utanför husets väggar.

Vår jubileumskampanj riktade sig till en rad
målgrupper. Rustade med ballonger och
jubileumsglass besökte vi länets kommuner under
några soliga höstveckor med ett turnerande
operakalas. Vi bjöd på festlig stämning, experttips,
operaquiz och ett glatt humör. I själva jubileumsveckan presenterades en utomhusutställning och
tillhörande utställningskatalog med bilder från Tio år
av magisk scenkonst. Vi bjöd in till scensamtal och
med en myllrande födelsedagskonsert firade vi vårt
tvärkonstnärliga scenkonsthus. Huset lyste i olika
färgsättningar och utanför huset framfördes
dansinstallationen Händelser. I foajén hängde
Kulturlovsbarnens grattiskort tillsammans med
ballonger i våra pigga jubileumsfärger (orange och
rosa). När gänget från Huskvarna Folkets Park kom
och spelade skivor i vår foajébar var stämningen på
topp och de kulörta lyktorna gungade i takt med
musiken.

MARIA WALDENVIK
Marknadschef
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Utställningen med Lars Kroons favoritbilder från tio år som
fotograf i huset lyste upp promenadstråket och upplyste
förbipasserande om Spiras jubileum.

FRÅN STÄNGDA
SCENER TILL
FULLSATTA
KYRKBÄNKAR

Två stjärnor tog huset i besittning. Startskottet gick för ett tvärkonstnärligt samarbete som gav publiken en helt ny upplevelse.
Känslor väcktes. Det blev ett bra år trots allt.
MITT FÖRSTA HELA år som konstnärlig chef för
musiken på Spira började inte riktigt som jag hoppats
på. Restriktionerna tvingade oss att stänga ner
verksamheten och under våren hölls inga publika
konserter. Men orkestern var ändå i full gång!

Konserterna gavs en scenisk inramning och Julia
Sporsén visade vilken fantastisk scenkonstnär hon är.
Så här i efterhand kan vi konstatera att den nya
konsertformen och Tebogos musik togs väl emot av
både press och publik.

Olika konstellationer förgyllde upplevelsen för dem
som fick sin första spruta när Läkarhuset lånade
Spiras lokaler inför massvaccineringen. På grund av
restriktionerna kunde vi inte samla hela orkestern
men vi spelade kammarmusik i mindre grupper för att
bibehålla och utveckla den konstnärliga nivån. En del
av de planerade konserterna streamades i samarbete
med Mediacenter för att nå ut till publiken.

I torsdagsserien var Lelo Nika och Malin Broman först
ut och det färgstarka mötet uppskattades av publiken
och fick stående ovationer. Richard Söderberg kom på
besök – och det var förstås också en given succé.
Lägligt nog inföll Spiras 10-årsdag på en torsdag och då
blev det såklart Födelsedagskonsert med en härlig
blandning av barn, dansare och musiker.
I Musikcaféserien gjorde jazzsångerskan Rigmor
Gustafsson en uppskattad turné i länet. Och så fick jag
chansen att följa med på operakalas ut i länet och
pratade opera på gator och torg, träffade lokala
arrangörer och intresserade länsbor.

Johan Bauer Brass spelade på ålderdomshemmens
innegårdar för att förgylla tillvaron för dem som
kanske drabbades allra hårdast av den påtvingade
isoleringen. Även förskolor fick besök och de bjöds
även in till den lilla utomhusscenen vid Spira och på
nationaldagen åkte brasset ut till Norrahammar och
spelade Idas sommarsamba för flaggviftande
förskolebarn.

När julen nalkades framförde vi Händels Messias
i en scenisk gestaltning i Sofiakyrkan, Jönköping
tillsammans med fyra körer, sångsolister och skådespelare, sammanlagt nästan 130 medverkande. De båda
konserterna sågs av sammanlagt tusen personer, vilket
innebar att det var fullsatt i kyrkbänkarna. Konsertens
tema, skuld och
förlåtelse, väckte en del
starka reaktioner. Ett
bevis för att vi rört vid
något viktigt.

1 juni släpptes restriktionerna och som tur var hade vi
sedan innan två konserter planerade den dagen, en
efterlängtad lunchkonsert och premiär för Sjön med
dansaren Jonas Örknér och violinisten Isa Hammarsten, med Kerstin Jansson på piano. Vi var så glada
över att äntligen få ta emot publik!
Till hösten välkomnade vi både en Artist in residence,
sopranen Julia Sporsén och en Composer in residence,
Tebogo Monnakgotla. När jag knappt ett år tidigare
började som konstnärlig chef på Kulturhuset Spira
hade jag en vision om att jobba mer tvärkonstnärligt
och tillsammans med teaterchef Staffan Aspegren
satte vi till hösten en alldeles ny form för den
klassiska musiken. Tebogo Monnakgotla skrev ett
specialkomponerat verk för Sinfoniettan och
Julia som framförs i fyra delar under säsongen.

MARIT STRINDLUND
Konstnärlig chef musik
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Den sceniskt gestaltade konserten Messias fyllde Sofiakyrkan
två gånger om. Medverkade gjorde fyra solister, Jönköpings
Sinfonietta, tre körer och barn från kören Nova.

LJUS LYRIKHÖST
OCH LYSANDE
PRAKTIKANTER
Teateråret gick från mörker till ljus – med lyckad lunchlyrik, härliga
julshower med mer, och så en hyllad musikal som krona på verket.
ALLTING BÖRJADE SÅ BRA. I huset hade vi Adde
Malmberg på plats för att regissera komedin En
timme i lugn och ro. Nästan hela vår ensemble skulle
ingå – förstärkt med Per-Johan Persson som vi
känner igen från rollen som Tevje i musikalen
Spelman på taket två år innan. Allt var riggat för en
riktig skrattfest. Döm då av vår besvikelse när en ny
våg av allvarlig smittspridning drog in över landet och
tvingade teatrarna att ännu en gång stänga dörrarna
för scenkonsten. (Nå, så lätt ger vi oss inte och 2023
gör vi ett nytt försök med samma komedi.) Den våren
blev det följaktligen inte så mycket med. Folk gick
man in i huse och stängde dörren om sig och så blev
det även för oss. Ett och annat livstecken lyckades vi
emellertid ge ifrån oss – inte minst via vår digitala
scen där vi bland annat streamade Dikter om Kärlek
och Hat framförda av skådespelarna Kalle Malmberg
och Vera Veljovic.

dagboksläsningar – och därifrån vidare till Siv
Lindströms läsning av lyriker från omkring förra
sekelskiftet. En riktigt minnesvärd lyrikhöst!
Bland våra gästspel kan nämnas Bosse Bildoktorn
och Hasse Pettersson som gjort en show på sitt
populära radioprogram Fråga Bildoktorn. Med sång,
anekdoter och personliga reflektioner framförde
Sanna Martin sin AW Hon som kom före. Även Göran
Everdahl och skådespelaren Thomas Segerström
kom med sin föreställning Vi snackar Shakespeare.
Året slutade med några fina julföreställningar – dels
vår traditionsenliga En Glansfull Jul med paret Glans
och Johan Henningson och dels Backstage Jul med
musikalartisterna Petra Björkman, Nils Weibull och
Gustav Gälsing; praktikanter från Högskolan för scen
och musik (och som också medverkande i She Loves
Me). Showen de framförde tillsammans med vår egen
Kalle Malmberg fick namnet Var f-n är Linda Olsson
och blev en egen lysande stjärna mitt under den
mörka årstiden.

När vi sedan lagt sommaren bakom oss och en ny
säsong stod för dörren bjöd vi på en storslagen
Skandinavienpremiär med Broadwaymusikalen She
Loves Me med 15 artister på scen och i orkesterdiket
Jönköpings Sinfonietta. I det konstnärliga teamet
ingick en hel del kända namn som bland annat Calle
Norlén, Roine Söderlundh, Camilla Thulin med flera.
Pressen hade idel lovord att ösa över uppsättningen
med omdömen som ”Ensamblen håller riktigt hög
klass”, ”Fantastiska miljöer. Utstuderad scenografi i
minsta detalj”. ”Mest lysande klara stjärnan är Linda
Olsson – hon får mig att tänka på en yngre upplaga
av Helen Sjöholm”. ”Camilla Thulins kostymer är galet
snygga… Frida Arvidssons scenografi genialisk”.
”Roine Söderlundhs regi och koreografi är
genomgående lyckad.”
En bit bort från glamouren på stora scen öppnade vi
också dörrarna för lyrikscenen där vi varvade mellan
en brokig skara estradörer: alltifrån Victor Rojas med
sin ”Flyktingbarnets bön” till Gabriella Fäldts komiska

PATRIK FRANKE
Dramaturg
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Det fullkomligt sprakade om Kalle Malmberg och Linda Ohlsson som
det – till slut – förälskade paret i höstens populära musikal, She Loves Me.

TURNÉER OCH
MER RELATION
Det blev ett händelserikt år trots allt för den yngsta publiken när
Unga Spira utvecklade nya format – med civilsamhället för ögonen.
ATT INTERAKTIVITET OCH DELAKTIGHET är Unga
Spiras signum befästes under 2021. Vi visade ett
tydligare intresse för vår publik, eftersom utan publik
ingen föreställning. Och något så enkelt som att fråga
vad någon heter, som i Närheten, visade sig vara
framgångsrikt för relationen. Under året nådde vi
även en stor publik i länet genom flera turnéer och vi
nådde vår målgrupp med flera workshops.
Våren präglades dock av fortsatta restriktioner vilket
medförde att vi flyttade allsångskonserten Barnens
Bästa, som skulle ha hållits i Konsertsalen, till 2022,
medan dansföreställningen På era platser bara sköts
fram till hösten. Under hösten 2021 hade vi således
tre produktioner ute i olika scenformat, en lyckad
kompott som gjorde att vi trots pandemin nådde ut i
länets samtliga 13 kommuner. Dessa var:
ElvaTolv-ingen lek, klassrumsmonologen som kunde
spela hela året – och nu nått över 2 000 elever.
Fantastiskt framförd av Spiras egen Hanna Schön.
En viktig föreställning med ett aktuellt tema som
berörde och som filmades och visade under den
digitala konferensen Barnrättsdagen 2021.
Närheten fick sin premiär i september och kunde åka
på turné. Här fick vi hjälp av Teaterstickor och elever i
regionen i undersökandet av vad närhet är i en tillvaro
av avstånd. Interaktiviteten drogs till sin spets och vi
fick många fina ord omdömen efteråt: ”Det var bättre
än film”, ”Det var roligt att få hjälpa till och att dansa”.
Även frågestunden med skådespelarna efteråt blev
lyckad.

Såväl fria kulturlivet som Unga Spira-produktioner/
aktiviteter tog plats. Med Ung Scen Spira tillhandahölls en hel scen för ungas utövande, och en av
deltagarna bjöds efteråt in till P4 Jönköping för att
sjunga live i radio. Kulturlov är ett återkommande
format vi tror starkt på.
Genom coronastöd för uppstart av scenkonsten för
barn och unga, förmedlat av Kultur och utveckling,
kunde vi nå ännu fler i alla åldrar: Clownen och
Rödluvan av Sandra Skavén åk 0-3, 18 föreställningar.
Här köpte vi in en fri utövares föreställning och
stödde på så vis det fria kulturlivet. Gratisbiljetter till
våra dansföreställningar till gymnasielever och då
främst estetelever men också till elever på Kulturskolan. 20 gratis workshops efter föreställningen
Närheten där barn kom till tals och temat närhet
utforskades ihop med dramapedagog Eva Edevik.
Kulturlov kunde förstärkas med aktiviteter och Ung
Scen Spira genomföras igen i januari 2021.
Födelsedagskonserten för Spira, 11 november,
genomfördes med dansare ifrån Kulturskolans
Pirouette och Teaterstickorna, Jönköpings
Kammarkör, professionella dansare, Jönköpings
Sinfonietta och konferencier Mia Isaksson.
Koreografi och regi av undertecknad. Ett roligt
evenemang och ett myller där civilsamhälle och
professionella utövare möttes i firandet.

På era platser genomfördes med två dansare som
utforskade tävlandet, med den mycket unga publiken
förskola, förskoleklass upp till åk 2. Publiken
upplevde avancerad dans samtidigt som nteraktivitet
vävdes in och engagerade. Vi har fått berättat att
barn och elever sedan har dansat hela kvällen eller
lektionen efter.
Djurens karneval med Skånes dansteaters dansare
kunde äntligen genomföras på Spira i oktober efter
ett gemensamt arbete i Danssamverkan Syd.

CAMILLA EKELÖF
Konstnärlig chef Unga Spira

Det helt nya Kulturlov lanserades under novemberlovet. En form som kombinerade att se scenkonst
och själv utöva/umgås genom workshops och pyssel.
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Dansföreställningen Närheten blev en succé som
mötte 2 000 skolbarn på turné och i huset.

DANSEN VÄXER
OCH SLÅR ROT

VIKTIGT ATT SES
ÄNDÅ FÖR FREJA

Det 2021 är året då danskonsten på allvar flyttar in i Spira i och
med skapandet av en ny ensemble. Som snart är igång…

Sammanhållning, sommarskola, julshow och utställning.
Det var Freja Musikteaters 2021, präglat av pandemin.

TACK VARE STÖD FRÅN Kulturrådet och i samarbete
med Värnamo kommun gick 2021 startskottet för
bildandet av Dans Spira Extended (DSE). Dansensemblen
som består av nyutexaminerade dansare, ingår i ett
ettårigt utvecklingsprojekt som hoppas förlängas och bli
tre år och sedan permanentas. Efter audition i oktober
valdes fyra unga dansare ut och en femte anställdes som
repetitör och dansare, med tillträde efter årsskiftet.
Första produktionen POW med Kenny Svensson som
koreograf väntas under våren 2022.

SOM ALLA ANDRA FICK VI som arbetar med Freja
Musikteater justera vårt arbete efter restriktionerna.
Under våren hade vi Frejaträffar utomhus en gång i
veckan med dramaövningar, dans och samtal om
scenkonst och livet i stort. Många av medlemmarna
har inga stora sociala nätverk. Det var viktigt för
sammanhållningen i ensemblen att bara få vara
med varandra.

2021 bjöd också på egenproducerad dans i Händelser,
vår första platsspecifika produktion med Ami Skånberg
Dahlstedt och Benedikte Esperi. En ny föreställningsform där det offentliga rummet blev spelplatsen.
Händelser var också en punkt i Spiras storslagna
jubileumsprogram 11 november.

Utifrån gästades vi av danska PUNK från Holstebro
Danskompagni, en ensemble med unga dansare
liknande DSE och med en konstnärlig chef i Mari Broli
Tani, som lett Spiras tidigre ensemble, Unga Fuse. Det
här samarbetet kommer att fördjupas.
I samband med PUNK i september var vi även
medarrangörer till Danskickoffen på Spira,
tillsammans med Region Jönköpings län Kultur och
utveckling och Jönköpings kommun/Dansnät. Här
presenterades dansutbudet för säsong 21/22.
Andra gästspel under hösten var Dark Water i oktober
och Yebo Yes i november, med gästartister från hela
värden. I samarbete med Jönköpings Kommun/ Dans
Nät Sverige och Riksteatern.

Den 2 april deltog vi i Världsautismdagen med en
musikvideo. Freja dansade en eftermiddag i
solnedgången utanför Spira, till låten Jerusalema.
Lukas Jägenstedt filmade och klippte.
Resultatet publicerades på sociala medier.
Under hela året arbetade vi
genomgående med jubileumsutställningen om Frejas 15 år av
verksamhet; Det omöjliga som blev
möjligt. Sofie Palander, ytterst
ansvarig, hade med sig Erik Norén,
Chrissie Lundström och mig i arbetet.
Utställningsmaterial sammanfogades
till en enhet som på ett illustrativt,
känslorikt sätt berättade historien om
Freja Musikteater. Vernissage
hölls 20 november för ett
30-tal inbjudna.

Under året gjorde JONK två residens i Spira och huset
tog även emot tävlingen Skapa Dans, i samarbete med
Kultur och utveckling. I juryn satt undertecknad och
Felix Skalberg, dansare i Unga Spira-föreställningen
Närheten. Vinnaren från länet fick senare publikens
pris i den nationella finalen på Riksteatern i Stockholm.
Fint med ung talang!

Vi bjöd på Sjön med hemvändande dansaren Jonas
Örknér och med Kerstin Jansson (piano) och Isa
Hammarsten (violin) med premiär just när huset
öppnades för 50 personer i publiken 1 juni (utsålt
direkt). Sjön spelade även på en parkering på A6 och
Ädelforsens Folkhögskola.

CAMILLA EKELÖF

Och så gjorde vi dansfilmen Bättre Tider? i något slags
rekordfart – från idé till limpa på ett par veckor. Med
nyskriven musik av Danne Fernström och skådespelaren
Hanna Schön som en av dansarna, tillsammans med
Oliver Mahar och Isabell Karlsson (som också gjorde
På era platser för Unga Spira).

Konstnärlig chef dans

Sofie Palander invigningstalade, Beata Lord framförde
en text. Utställningen ska på turné 2022.
På initiativ av Camilla Ekelöf och i samråd med Cajsa
Löf, Region Jönköpings län, togs beslut att för första
gången erbjuda en Sommarskola i Frejas anda, under
sommarveckorna 26 och 27. Ansvariga var jag och Eva
Edevik. Tekniker var Lukas Jägenstedt, som på eget
initiativ blev en stor del i själva arbetet med ungdomarna. Helt fantastiskt! Sju ungdomar, 14-21 år,
med diagnoser inom Neuropsykiatriska Funktionsvariationer, var med. Vi arbetade med drama, rörelse,
impro och eget skapande i Studion/Kammaren. 		
Det blev inspirerande, upplevelserika veckor för alla
inblandade. Några Frejor var med varsin dag, med en
egen stund där fina samtal med deltagarna uppstod.
Stor igenkänningsfaktor infann sig hos alla parter.
Sommarskolan avslutades med redovisning för familj
och vänner. Det var imponerande att se hur mycket
deltagarna hade tagit till sig, bidragit med och förvaltat
under dessa veckor.
I november fick vi så äntligen möta publik. Då fick Jul
hos Simon sin premiär efter att ha skjutits upp sedan
2020. Simon är intresserad av dataspel och att skapa
elektronisk musik. Detta blev stommen i Eva Edeviks
manus och regi. En del av Dickens En julsaga fick också
vara med, där Frejorna för ovanlighetens skull fick
ikläda sig historiska roller. Christoffer Hamberg,
gästartist, var med i flera teaterscener. Fantastiskt
kul och helt nytt för just gästens medverkan. Freja/
Hamberg levererade fyra härligt nydanande
föreställningar i Kammaren, fyllda med dåtid/
nutid, elektronisk utveckling/historisk miljö, läckra
videoprojiceringar, samt total närvaro i textläsning och
sånger, helt á la Freja Musikteater.
Efter att under våren ha delat på det konstnärliga
ledarskapet valde Sofie Palander innan sommaren
att gå vidare mot nya utmaningar.

Allkonstnären Benedikte Esperi dansade in
födelsedagskvällen med ett stämningsfullt
performance utanför Spira den 11 november.
Lars Damberg i Freja.
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SANNA HOLMGREN JONSSON
Konstnärlig ledare, Freja Musikteater

CITAT

BAKOM KULISSERNA
E T T T VÄ R K O N S T N Ä R L I G T H U S

Verksamheten i Spira är av ett unikt slag i Sverige. Här ryms såväl en professionell
orkester som skådespelare och sedan i år även dansare. Musikerna i Jönköpings
Sinfonietta, skådespelarna i huset och Freja Musikteater har under 2021 nämligen fått
sällskap av en ny ensemble, i Dans Spira Extended. Tillsammans skapar vi konserter
och föreställningar för unga, äldre och alla däremellan, i ett ständigt utbyte av idéer
och tankar. På musiksidan möttes disciplinerna till exempel i år så konkret som i en
scenisk gestaltning av flera konserter, skapad av vår artist in residence i samarbete
med konstnärlig chef teater, för att ytterligare förhöja publikupplevelsen.
På Kulturhuset Spira – där människor och scenkonst möts.

”Det har varit en ynnest att få vara del av Skandinavienpremiären av She Loves Me. Det känns modigt, nyfiket
och lyxigt att ta Broadway till Jönköping. Med det starka
teamet, ensemblen och Sinfoniettan blev detta en föreställning jag aldrig kommer glömma. Som praktikant
har jag blivit väl mottagen av huset och kunnat tillämpa
många av mina kompetenser i musikalen, pop-up-turnén
och lunchlyriken.”
GUSTAV GÄLSING
praktikant Högskolan för scen och musik, Göteborg

JULIA?
SLM

”Jag är så glad över att ha givits möjligheten att
arbeta på Kulturhuset Spira hösten 2021. Att staden
Jönköping har ett kulturhus med fyra olika scener
som kan erbjuda fyra olika kulturutbud under en och
samma kväll, det är en otrolig lyx som jag avundas
invånarna i Jönköping. Är också glad över att få tagit
del av den danssatsning som nu utförs i huset och
att ni ger dansen en stor roll!!”
FELIX SKALBERG
dansare Närheten, Unga Spira

”Under mina konserter som Artist in Residence har vi jobbat
med att hitta en scenisk utformning för stycken som normalt sett uppförs med en sångare som står framför orkestern i en fin konsertklänning och sjunger rätt upp och ner.
Musiken har, med några undantag, inte varit från operor
utan fristående sånger med text av poeter. Vi har, med enkla medel, försökt att skapa en fördjupning och förhöjning
av upplevelsen för publiken, där vi med fler uttrycksmedel,
såsom kostym, mask, rekvisita och ljussättning, kan berätta
ett slags historia. Varje konsert har haft sin egna röda tråd
mellan de olika styckena och jag har arbetat mycket med att
skapa en karaktär som går igenom något under föreställningen. Vi har utnyttjat konsertsalen till fullo och jag har
sjungit såväl liggandes i en säng som klättrande nedför en
stege! All personal som arbetar på Spira är redan väldigt
flexibla och vana att tänka utanför boxen. På det sättet
har det varit det perfekta stället att pröva de här idéerna.
Experimentet fortsätter under våren 2022 och blir bara mer
och mer ambitiöst!”
JULIA SPORSÉN
sopran och Artist in Residence 21/22

Musikalen She Loves me bjöd på en filmisk upplevelse, där det visuella
skapats av scenograf Frida Arvidsson och ljusdesigner Per Hörding.
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MER ÄN BARA
SCENKONST
Smålands Musik & Teaters uppdrag är att skapa tillgänglig scenkonst för
alla. Utöver de musikaler, konserter, lunchlyriken, after works, popuper och
föreställningar, som ges på Spiras scener och på turnéer i länet, erbjuder vi
dessutom exempelvis fördjupande scensamtal och öppna repetitioner.
FILMVISNING

SOCIALA MEDIER

För första gången genomfördes 2021 ett samarbete
mellan Spira och Folkets Bio i Jönköping. I början av
december arrangerades en specialvisning av filmen
Call med Madame Maestro, med tillhörande mingel
med livemusik av vår pianist Kerstin Jansson, där
även medverkande dirigenten Marit Strindlund och
filmens regissör Christina Olofsson bjöd på ett
scensamtal innan visningen, på Tändsticksområdet.

Med mobiler i var mans hand erbjuds i dag oändligt
med möjligheter till digital direktkommunikation
med publiken. På Spiras Instagram, Facebookkonto
och via Youtube läggs mängder med innehåll från
bakom kulisserna av verksamheten, varje vecka.
Populära inlägg 2021 var bland andra julgranständningen med lussefika, filmen med Gert Wingårdh
från jubileumsveckan (där han önskade att Spira låg
i Göteborg – det vill säga närmare honom!), applådskola med tenoren Rickard Söderberg och omåttligt
älskade Lill Lindfors, på plats i Spira för sin
jubileumsshow, efter över 60 år på scen.

EVENEMANG

Smålits författarscen är en återkommande uthyrning
i samarbete med litteraturfestivalen i februari. 2021
blev den digital men filmades i Konsertsalen.
Medverkade gjorde Håkan Nesser, Bodil Jönsson,
Mian Lodalen och Patrik Lundberg. Det lokala
föreningslivet använder också gärna Spiras scener,
bland de mest frekventa hittar vi våra vänner i
Vätterfolk, Jönköping Jazzklubb och Musik och
Teatervänner. Studentbalerna som fick bli klassfester var ett festligt inslag under slutet av våren
liksom julborden med quiz under december.

FÖRDJUPANDE PROGRAM

När komikern Adde Malmberg gästade Spira under
tidig vår 2021 passade vi på att spela in ett 45
minuter långt fördjupande program med honom
tillsammans med lokala stand upare på plats i Spiras
personalmatsal – om humor. ”Varför är det kul?”
lades upp på Youtube och spreds i våra sociala
medier inför premiären av komedin En timme i lugn
och ro – just innan beslut togs om att skjuta upp den
till 2023.

45 MINUTER FÖRE

45 minuter innan Söndagssymfonin och Trettondagskonserten börjar i Konsertsalen ges
traditionsenligt en initierad presentation av
programmet, från en angränsande scen. Medverkar
gör kompositörer, musiker och/eller gästande
dirigent. Alltsammans leds oftast av konstnärlig
chef musik – och det hela ingår förstås i biljetten.

ÖPPNA REPETITIONER

Jönköpings Sinfonietta bjuder in till öppna – alldeles
gratis – repetitioner ett antal fredagar under
säsongen. Då står Konsertsalens dörrar öppna och
möjligheten finns att smyga in och ut som det passar.
Även på teatern bjuds det på öppna repetitioner,
företrädesvis i samband med pressträffar. Under
2021 hölls exempelvis en välbesökt sådan för
musikalen She Loves Me.
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STUDIO SPIRA

Den uppskattade programpunkten scensamtal har gått från att
testas till att kännas etablerad. Under 2021 utvecklades formen
under jubileet till att heta Studio Spira och inkluderade möten med
Gert Wingårdh såväl som Nina Persson, Jonas Valfridsson, med flera.

[ 19 ]

GRATTIS SPIRA 10 ÅR!

FORTSATT
UTMANANDE I
MÖTESBRANSCHEN
Dystert till stor del men också en glädjande mångfald på
konferens- och eventsidan – och noterbara intäkter.
2021 VAR ÅRET DÅ vi till stor del fick fortsätta
jobba med restriktioner vi lärt oss att leva med
under året dessförinnan. En stor utmaning för en
verksamhet som bygger på att människor möts,
umgås, lär och upplever tillsammans. Trots det
lyckades vi – med nya arbetssätt och stor
kreativitet – genomföra 134 konferenser (små
och stora) och 13 artistuthyrningar, på ett
smittsäkert sätt. De sistnämnda landande på
intäkter motsvarande 70 procent av vad de gjorde
”normalåret” 2019, ett plus in i kassan på 692 000
kronor efter avdragna utgifter.
För konferensernas del förvandlade vi scener till
digitala studios, hade sittmingel istället för dans
och ambulerande bankettunderhållning vid
borden blev ett bra alternativ till en traditionell
middagsshow. Guidade visningar filmades och
skräddarsyddes för kunden och avstånden mellan
gästerna anpassades i takt med smittspridningen.

ETT AXPLOCK AV ÅRETS KONFERENSER,
EVENT OCH KONSERTER:

Designmarknad Vinter
Orange the week
Demokratisoppa med Emil Jensen
Lill Lindfors jubileumskonsert
Doktorpromovering
Jonas Gardell
Minibaler
Sittmingel med Ola Salo
Humorkalaset med Johan Glans
Opera-sing-a-long
Landskamp i boxning
Julbord med quiz
Solala och publiken väljer
Sanna Nielsens julshow

Så 2021 var på många sätt ett dystert år. Men inte
bara. Konferenser och julbord allena drog in 1,84
miljoner kronor i intäkter till Smålands Musik &
Teaters budget, omkring 40 procent av vad de
brukar under ett normalår. Och aldrig tidigare har
variationen av utbud varit större – aldrig förr har
så vitt skilda målgrupper besökt huset under ett
och samma år för att delta i en konferens, gå på
konsert eller ett event.
2021 var året då pensionärer, designers,
studenter, föreläsare, ungdomar, poeter,
sångerskor, tatuerare, professorer, komiker och
proffsboxare fick uppleva samma sak – känslan
av en fin kväll i Kulturhuset Spira.
MIA ISAKSSON OCH CAROLIN BERNTSON
Konferenser, event och externa artistproduktioner
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De första 10 åren blev en
spännande start. Ett stort smörgåsbord av kulturaktiviteter som lyfter
kreativiteten. Mycket jag sett
har varit i världsklass.
Per Eriksson
regionråd

Spira har på så många plan
berikat mig personligen
under alla år – en stolthet
för länet som måste värnas!
Johan Gärskog
länsmuseichef

Spira har genom
härliga föreställningar gett
mig ork, hälsa,
endorfiner, skratt,
gråt och ståpäls.
Det har även varit
en plats för möten
med människor,
både på föreställningar och
konferenser.
Johan Thor
verksamhetschef
Friskis Jkpg

För mig står Spira för
kvalitet och mod. Jag är stolt
över att vi har ett så
mångfacetterat kulturhus
som ger alla länsbor
möjlighet till ett gott liv.
Ann-Mari Forsberg
kultursekreterare
Vetlanda kommun

En arkitektonisk pärla som
ständigt bjuder på nya rika
upplevelser. En tillgång för
Jönköping, länet och hela
Sverige! Stort grattis!
Elna Svenle
museichef Vandalorum

Som politiskt ansvarig för
verksamheten under några år har jag
haft förmånen att träffa och samarbeta
med många engagerade medarbetare på
Smålands Musik & Teater. Hos alla har
funnits en stark drivkraft att vilja ge
publiken en riktigt fin upplevelse och ett
minne att ta med sig hem.
De gånger jag suttit i salongen har
jag aldrig blivit besviken.
Rune Backlund
f d ordförande ANA-nämnden

ÅRETS RESULTAT
U T F A L L 		

2020

2021

NOT 1

Minskade kostnader för inställda

produktioner jämfört med 2020
		
tack vare ett anpassat arbetsätt
kring rådande läge.

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 		

23 352

24 948

A N S L A G R E G I O N J Ö N K Ö P I N G S L Ä N 		

89 756

90 602

ANSLAG JÖNKÖPINGS KOMMUN

2 182

–

Ö V R I G A B I D R A G 		

3 066

2 471

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

0

–

S U M M A F A S T A I N T Ä K T E R 		 1 1 8 3 5 6

118 021

RÖRLIGA INTÄKTER TKR
FÖRSÄLJNING AV BILJETTER OCH HELA FÖRESTÄLLNINGAR

3 000

3 217

S P O N S O R I N T Ä K T E R 		 2 0

20

NOT 2

Viss ökning från 2020 på grund av
att rådande restriktioner öppnade
upp för mer verksamhet.
ÅRETS RESULTAT

Positivt resultat på 3,2 miljoner.
Positiv avvikelse på grund av
vakanser, inställda produktioner
med fullständigt bortfall av
kostnader och minskade omkostnader till följd av coronapandemin och de restriktioner detta
innebar.
ANTALET TILLSVIDAREANSTÄLLDA 31/12 2021

Män

S I D O I N T Ä K T E R 		

4

5 			
Kvinnor

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

4 555

5 605

SUMMA RÖRLIGA INTÄKTER

7 579

8 848

Totalt

SJUKFRÅNVARO
I % FÖR 2021

Män
Kvinnor
Totalt

FASTA KOSTNADER TKR
P E R S O N A L 		

60 375

62 132

ÖVRIGA KOSTNADER

41 914

38 983

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 		

6 836

6 123

S U M M A F A S T A K O S T N A D E R 		 1 0 9 1 5 3

107 238

40
60
100

5,6%
3,3%
4,8%

RÖRLIGA KOSTNADER TKR
PRODUKTIONSKOSTNADER

1

16 256

14 877

1 043

1 545

17 299

16 421

T O T A L A I N T Ä K T E R 		 1 2 5 9 3 5

126 869

T O T A L A K O S T N A D E R 		 1 2 6 4 5 2

123 659

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

Å R E T S R E S U L T A T 		

EGENFINANSIERINGSGRAD

2
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-517

6%

3 2 1 0 		

7%
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0 , 7%
2,3%
1,5%
2,5%
1,9%

FASTA KOSTNADER

ANSLAG
120

115

100

110

80

105

60

100

40

95

20

90

0

85
2016

2017

2018

INTÄKTSFÖRDELNING

mnkr

mnkr

2015		

1 9 , 7%

2019

2020

2021

TOTALT
126,9 mnkr

Anslag Statens Kulturråd

24,9 mnkr

Anslag Region Jönköpings Län

90,6 mnkr

Anslag Jönköpings Kommun
Övriga bidrag

2,5 mnkr

Biljetter, abonnemang och föreställningar

3,2 mnkr

Restaurangverksamhet
2015		

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0 mnkr

0 mnkr

Konferenser

1,8 mnkr

Uthyrningar

0,9 mnkr

Övriga intäkter

2,9 mnkr

0,1%

EGENFINANSIERINGSGRAD

71 , 4 %

PRODUKTIONSKOSTNADER

procent

1,2%

mnkr

3,8%

45

20%

8,2%

40

18%
16%

35

14%

30

12%

5%
13,8%

25

10%

20

KOSTNADSFÖRDELNING

8%
15
6%
10

4%

5

2%

0

0%
2015		

2016

2017

2018

2019

2020

2021

50,2%

2015		

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Tillsvidareanställd personal

62,1 mnkr

Hyra samt övriga fastighetskostnader

21,9 mnkr

Övriga fasta kostnader

17,1 mnkr

Avskrivningar

6,1 mnkr

TOTALT
123,7 mnkr

Arvoden till produktionsanställd personal 10,1 mnkr
Övriga produktionskostnader

4,7 mnkr

Konferenser

1,4 mnkr

Uthyrningar

0,1 mnkr

Övriga rörliga kostnader
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0 mnkr

1 7, 7%
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PUBLIK OCH
FÖRESTÄLLNINGSSTATISTIK

Publik Smålands Musik och Teater
140 000
120 000

117 898

115 585

97 264

100 000
80 000

2021 präglas av pandemi
och inställda föreställningar
och konserter. Trots det
har verksamheten mött
över 40 000 människor
med scenkonst, både stora
och små. Det motsvarar en
måluppfyllnad på 57%.

60 000

Total publik och besökare
Publik/besökare

Antal föreställningar

I Kulturhuset Spira

30 237

328

I Jönköpings kommun

3 419

175

På turné övriga länet

6 539

26

40 195

529

			

Summa

40 195

40 000

28 729

20 000
0
2017		

2018

2019

2020

2021

Publikantal utanför Kulturhuset Spira
Fördelat på spelplatser

20 000
16 854

12 689

Barn & Unga

10 000

Publik

Antal föreställningar

I Kulturhuset Spira

3 615

57

I Jönköpings kommun

3 775

111

På turné övriga länet

1 668

25

Summa

9 058

193

			

11 141

10 041

10 192

Scenkonsten har presenterats på olika platser
- i Spira, på turné, i skolor,
utanför ålderdomshem, i
idrottshallar, i köpcenter
och i parker.

6 539

5 436
3 100

3 559

3 419

–
2017

2018

2019

2020

varav Jönköpings kommun, exklusive kulturhuset Spira

2021

varav övriga kommuner i länet

Publikantal – Barn och Unga
Fördelat på spelplatser

30 000
25 000

Konferens

20 000

			

Publik

Antal

15 000

I Kulturhuset Spira

6 003

132

10 000

Turnéverksamheten
för barn och unga har
under året fungerat väl.
Samtliga kommuner
har beställt ett flertal
barnproduktioner under
året och skolbesöken
har varit många.

5 000
0
2017		

2018

varav Kulturhuset Spira
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2019

2020

varav Jönköpings Kommun, exkl Kulturhuset Spira
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2021
varav övriga kommuner i länet

Vi gav oss ut på en länstäckande turné som fick namnet
Operakalaset där vi bjöd alla på vår specialproducerade
jubileumsglass (tillsammans med Grenna glass). Vi bjöd
även på ett publikfriande operaquiz som man kunde
delta i både live och digitalt.

30 237
PUBLIK I KULTURHUSET SPIRA
/ målvärde 70 000

9 958
PUBLIK UTANFÖR KULTURHUSET SPIRA
/ målvärde 30 000

13
ANTAL KOMMUNER DÄR
KULTURVERKSAMHET GENOMFÖRTS
/ målvärde 13 st

9 058

NÄRVARO I LÄNET
ANEBY På era platser, Operakalaset
EKSJÖ Närheten, Musikcaféserien, Operakalaset
GISLAVED Närheten, Musikcaféserien, Operakalaset
GNOSJÖ På era platser, Elva tolv ingen lek workshop
HABO Elva tolv ingen lek, Närheten, Operakalaset
JÖNKÖPING Elva tolv ingen lek, Närheten, Rödluvan & Clownen, Pop-up,
Sjön, Händelser, JBB, Operakalaset, Kammarmusik
MULLSJÖ Elva tolv ingen lek, Närheten, På era platser, Operakalaset
NÄSSJÖ Närheten, Musikcaféserien, Operakalaset
SÄVSJÖ Elva tolv ingen lek, Närheten, Musikcaféserien, Operakalaset

PUBLIK VID FÖRESTÄLLNINGAR
FÖR BARN OCH UNGA
/ målvärde 25 000

TRANÅS Musikcaféserien, Operakalaset
VAGGERYD Händelser, Närheten
VETLANDA Sjön, Händelser, Musikcaféserien, Operakalaset, På era platser
VÄRNAMO Pop-up, Elva tolv ingen lek, JBB, Söndagssymfoni,
Musikcaféserien, Operakalaset, På era platser
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