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Verksamhetsstöd till kulturorganisationer 2021 - Ansökan
1. Organisation och kontaktuppgifter
Organisation och kontaktperson
Organisationens namn ska vara det namn som finns registrerat hos Skatteverket.
Under Kontaktperson skriver ni kontaktinformation till den person som skriver ansökan. Kommunikation sker under Mina sidor
via en meddelandefunktion som kopplas till e-postadressen som anges här. Det går bra att ange en gemensam e-post (exempelvis
info@exempel.se) och telefonnummer.
Organisationens namn
Teater 23

Organisationsnummer
769602-1406

Adress
Djäknegatan 7

Postnummer och ort
21135 Malmö

Kontaktperson
För- & Efternamn
STINA HANSSON ENGQVIST

E-postadress
info@teater23.se

Telefon
040303223

Mobiltelefon
0702906436

Notifieringar
E-post
Organisationens hemsida
https://teater23.se

Uppgifter för utbetalning
Kontotyp

Kontonummer

Bankgiro

775-4088

Organisationsform
Ekonomisk förening
Styrelsens ordförande
Vi behöver kontaktuppgifter till ordföranden som är ytterst ansvarig för organisationen och dess ekonomi.
Namn
Iben West

E-postadress

Telefon

iben@teater23.se

040303223

Bifoga aktuella stadgar
Stadgar 151123.pdf (91 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Medlemsantal 2020
Om ni exempelvis inte har några organisationer som är medlemmar anger ni "0" i det fältet.
Antal
Antal enskilda personer som är medlemmar i föreningen

12

Antal organisationer som är medlemmar i föreningen

0

Summering

12

2. Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2021
För handläggningen av ansökan är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om samma information finns i en
kompletterande bilaga. Om ni behöver ge mer detaljerad information kan ni bifoga en sådan i steg 7 Övriga bilagor.
Verksamhetsplanen innehåller följande avsnitt:
Målsättning
Verksamhetsbeskrivning
Organisation och personal
Jämställdhet
Lokaler och utrustning
Sammanfattning av planerade förändringar 2021
Långsiktig planering 2022-2023
Sammantaget ska ni ge en beskrivning av planerad verksamhet med information om nuläge och utveckling. Vi rekommenderar att ni
förbereder underlag till varje avsnitt innan ni börjar fylla i.
Målsättning
Beskriv den övergripande målsättningen för er verksamhet.
Producera scenkonst med hög kvalitet för barn och unga i Malmö och resten av Sverige. Ge lika tillgång till verksamheten oavsett
funktionsförutsättning och social, kulturell, geografisk tillhörighet.
Verksamhetsbeskrivning
Beskriv verksamhetens innehåll och de arrangemang och aktiviteter ni genomför och planerar.
2021 spelar Teater 23 sex produktioner för barn och unga från 3 till 15 år. Vi spelar för elever i Malmö och resten av Sverige,
offentligt på egen scen och hos teaterföreningar, samt sommarteater utomhus. Vi har också en poddteater som finns där poddar finns
och som kan väljas direkt av barnen, på deras egna villkor.
NYPRODUKTIONER
Rösten i natten Trösten i natten (arbetsnamn)
Nyproduktion för barn 6-9 år/förskoleklass och lågstadiet.
Urpremiär i februari 2021 på Teater 23. Turné till och med 2023.
Av: Sofia Fredén. Regi: Gunilla Andersson.
Medverkande: Ann Katrin Andreasson, Josefin Larsson.
Ett barn är ensamt hemma. Det är inte lätt hemma hos barnet. Det finns mörker som man inte vet vad det är och ljud man inte vet var
de kommer ifrån. Barnet vill prata med någon och ringer till rösten i natten. Varje kväll ringer barnet till rösten i natten. Ibland
småpratar de bara, ibland läser rösten sagor för barnet. En kväll svarar inte rösten.
I en tid av oro och osäkerhet inför framtiden tar vi oss an temat psykisk ohälsa för barn. Barns tankar, känslor och upplevelser av
psykisk ohälsa ska tas på allvar, i en form anpassad efter deras ålder. Vi gör det i en lekfull och varsamt berättad uppsättning om tröst
och tillit, skriven för Teater 23 av Sofia Fredén.
Fredén har inspirerats av den brittiska dokumentären The Phoneline om en hjälplinje dit barn till alkoholister kan ringa anonymt.
Föreställningen kommer att blanda fantasi och verklighet, mörker och humor, och stort fokus kommer att läggas på ljuddesignen för att
skapa en suggestiv värld av ljud och musik.
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MARS 2030
Nyproduktion för ungdomar 13-15 år/högstadiet.
Urpremiär i september 2021 på Teater 23. Turné till och med 2023.
Regi, manus: Rebecka Cardoso. Scengrafi, kostym: Agnes Östergren.
Medverkande: fyra skådespelare från Teater 23.
En existentiell och poetisk berättelse med sci-fi inramning, inspirerad av det nedlagda projektet marsOne.
Året är 2030 och planerna på att terraformera Mars ska sättas i verket. Av tusentals sökande finns fyra utvalda som skickas till den
röda planeten för att starta en koloni och förbereda för fler människor från jorden. Initialt är de fulla av framtidstro men efter en tid på
marsbasen upptäcker de att de mänskliga problem de trodde sig ha lämnat på jorden har följt dem ända dit.
Rebecka Cardoso är dramatiker, regissör och skådespelare. Hon har skrivit och regisserat bland annat för Teater Halland, Unga
Dramaten och Profilteatern. Hon har ett feministiskt, normkritiskt perspektiv och använder djupintervjuer och verkliga människors
historier som grund i sina verk. Under skrivprocessen kommer hon att intervjua ungdomar i Malmö om deras tankar om framtiden.
Cardoso är en ny medarbetare för Teater 23. Scenograf och kostymdesigner Agnes Östergren har arbetat med både Cardoso och Teater
23 tidigare. En kompositör kommer att skriva ny musik till uppsättningen.
BEFINTLIG REPERTOAR
Salong Koinoor, av och med Ann Katrin Andréasson
När Harry mötte Iggy, efter böcker av Mats Wänblad och Per Gustavsson, manus/ regi Gunilla Andersson
Drakungar, regi/berättelse Iben West
Den stora konspirationen av Gustav Tegby, regi Jörgen Thorsson
Vuxenvärlden
Poddteater i sex delar för barn 9-14 år. Manus och regi: Jens Peter Karlsson.
Vuxenvärlden är ett scenrum där barn och unga själva sätter villkoren för om, när och hur de tar del av föreställningen. De kan själva
söka sig till oss via Teater 23:s hemsida och där poddar finns reklamfritt. Vuxenvärlden skapades med särskilt projektstöd från Statens
Kulturråd och om resurser finns kommer vi vidareutveckla föreställningsformen under 2021.
Scenkonst i Lindängen
Vi har återkommande verksamhet i Lindängen under rubriken Söndagsscen Lindängen. Vi ger familjer i stadsdelen möjlighet att
uppleva scenkonst på samma plats, samma tid, vecka efter vecka. 2021 planerar vi fem föreställningar på våren och fem på hösten,
både gästspel och egna produktioner.
Vi vill också fördjupa samarbetet med lokala aktörer och påbörja ett mentorsprogram inom scenkonst för unga tjejer i Lindängen. Vi
vill att de ska få möjlighet att själv skapa scenkonst där deras historier berättas.
Arbetet i Lindängen har blivit framgångsrikt tack vare den projektledare som anställdes med Ung Kraft-finansiering från Region
Skåne. För att utveckla verksamheten i Lindängen efter projektets slut 2020 krävs en projektledartjänst som etablerar och fördjupar
kontakten med mentorsprogrammets målgrupp samtidigt som vi fortsätter att driva den offentliga föreställningsverksamheten.
Syntolkning
2021 kommer nyproduktionerna att syntolkas och vi erbjuder syntolkning till alla befintliga produktioner.
Scenkonst Soppa Samtal
Teater 23 arrangerar 2021 två fortbildande samtalskvällar med tema scenkonst och barn under titeln Scenkonst Soppa Samtal.
Pedagogiskt arbete och Skapande Skola
Vi tar fram pedagogiska material till nyproduktionerna i samarbete med teaterpedagoger. Skapande Skola-projekt erbjuds vid
förfrågan.
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Organisation och personal
Beskriv här nuläge och planering för
organisationens uppbyggnad, ledning och ansvarsfördelning
anställd personal och arbetsuppgifter
Teater 23 är ett konstnärligt arbetskooperativ där medlemmarna kollektivt leder teatern. Utöver medlemmarna anställs ca 20-30
medarbetare på visstidskontrakt varje år. Styrelsen består av medlemmar som valts för att uppnå en jämn representation av
yrkesgrupper, ålder och kön. Styrelsen har ekonomiskt ansvar men alla stora beslut gällande verksamheten fattas på medlemsmöten.
Ordförande är Iben West.
Denna organisationsform ger stora möjligheter till medbestämmande och kreativitet men kräver också mycket gemensam tid till
utvärdering, planering och repertoararbete. Alla större verksamhetsbeslut fattas på regelbundna repertoar- och medlemsmöten.
Därutöver kommer vi att genomföra två konferenser 2021 där vi arbetar med övergripande mål och visioner samt fokuserar på arbetet
med en hållbar verksamhet.
Teater 23:s verksamhet har ökat i omfång till ca 300 spelade föreställningar per år. Den ökande efterfrågan är glädjande, samtidigt som
verksamheten är krävande för personalen. Under 2020 genomförde teaterns arbetsmiljögrupp en enkätundersökning som visade att
oregelbundna tider, perioder av hög arbetsbelastning, tunga turnéer och otillräcklig återhämtning ger upphov till stress och utmattning
hos personalen. Det är allvarliga brister som utgör riskfaktorer både för enskilda medarbetare och för organisationen.
Arbetsmiljögruppen kommer därför att behöva resurser i form av tid och ekonomiska medel till fortbildning för att utforma en
handlingsplan för att åtgärda bristerna.
Teater 23 erbjuder friskvårdsbidrag till alla som anställs mer än två månader. Dessutom har vi infört åtgärder med förkortad arbetstid,
extra återhämtning för skådespelarna vid föreställningar samt möjlighet till extra ledighet i anknytning till storhelger samt semestrar.
Dock räcker inte dessa åtgärder för att uppnå en långsiktigt hållbar arbetsbelastning. Under 2021 behöver vi utöka den tekniska och
den administrativa personalen med var sin halvtidstjänst men främst vill vi åtgärda problemen genom att all personal som regelbundet
arbetar i verksamheten ska vara helårsanställda. Det leder till bättre anställningsförhållanden, bättre arbetsmiljö och större möjligheter
till långsiktig planering. En del i detta arbete är att utnyttja de kompetenser som finns bland de anställda och ge möjlighet att växla
arbetsuppgifter, exempelvis skådespelare som även regisserar och projektleder. På det sättet kan vi skapa en mer dynamisk arbetsmiljö
med plats för utveckling och en jämnare arbetsbelastning.
Personal - omfattning
Ange antal anställda omräknat till normala heltidsanställningar per kalenderår. Exempelvis innebär 1 heltidsanställd och 1
halvtidsanställd under hela året 1,5.
Konstnärlig personal: utövande konstnärlig personal. Skådespelare, musiker, dansare, regissörer, bildkonstnärer,
författare etc.
Administrativ och teknisk personal: ledning, producenter, assistenter, ljud- och ljustekniker etc.
Övrig personal: städpersonal, garderobspersonal etc.
Preliminärt 2020

Planerat 2021

Konstnärlig personal

6

8

Administrativ och teknisk personal

6

8

Övrig personal

0

0

Summering

12

16
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Jämställdhet
Beskriv organisation, verksamhet och publik ur ett jämställdhetsperspektiv samt hur ni arbetar med jämställdhetsfrågor.
Teater 23 arbetar för alla människors lika värde och möjlighet till arbete. Att scenkonsten kan nå alla är en förutsättning för
jämställdhet och mångfald även bland utövare. Vi har en jämn könsfördelning bland medlemmar, i styrelsen och i de olika
yrkesgrupperna. Genus- och mångfaldsaspekter beaktas vid rekrytering, repertoarläggning och val av upphovspersoner. Teater 23 ger
lika lön till alla anställda, oavsett yrke och ålder.
2021 följer vi upp vår jämställdhets- och mångfaldspolicy samt handlingsplan vid kränkande särbehandling. Under året planerar vi
också att vidareutbilda vår arbetsmiljögrupp i konflikthantering och arbetsmiljöfrågor.
Genom fortsatt verksamhet i stadsdelen Lindängen arbetar vi för att visa på teatern som arbetsplats för fler och därigenom öka
mångfalden både bland vår publik och i det framtida rekryteringsunderlaget.
Då våra föreställningar fördelas kostnadsfritt via Kulturkartan till skolor i Malmö når vi barn och unga från alla stadsdelar och har en
naturligt jämn könsfördelning i vår publik.
Teater 23 arbetar aktivt med tillgänglighet och strävar efter att vara i framkant vad gäller dessa frågor. Den fysiska tillgängligheten till
publikytorna är god, det finns hörslinga och vi erbjuder syntolkning av alla våra föreställningar. Vår digitala information uppfyller
krav i WCAG 2.0, och på hemsidan finns tydlig information om den fysiska tillgängligheten. Vi arbetar med social och geografisk
tillgänglighet genom turnéföreställningar och annan verksamhet i stadsdelen Lindängen.
Under 2021 fortsätter tillgänglighetsarbetet genom att kontinuerligt uppdatera hemsida och andra digitala plattformar, producera
syntolkning till våra nya föreställningar och verka för att tillgängliggöra scenkonst i Lindängen. Vi fortsätter dela med oss av vår
erfarenhet och speciella metod för syntolkning till andra kulturaktörer, för att öka tillgång och efterfrågan på syntolkning i hela landet.
Lokaler och utrustning
Beskriv här nuläge och planering för
permanenta och tillfälliga lokaler i Malmö
teknik och utrustning
Uppgifter om hyreskontrakt lämnas i nästa fråga.
Vårt hus på Djäknegatan i centrala Malmö är det fysiska navet i vår verksamhet. Utöver det är vi i behov av ytterligare replokaler,
verkstäder och lagerytor och 2021 letar vi vidare efter sådana lokaler, främst i Lindängen. Vår fysiska arbetsmiljö behöver förbättras
och ett renoveringsprojekt som bland annat innebär iordningställandet av ett trägolv på vår cafescen och planering av ett helt nytt
scengolv på stora scenen kan förhoppningsvis komma igång 2021 om vår hyresvärd Stadsfastigheter hittar medel och tid.
Teater 23:s uppsättningar är visuellt anslående och tekniskt avancerade, vilket blivit en del av vår profil. För att upprätthålla
standarden både konstnärligt och arbetsmiljömässigt behöver vi fortlöpande underhålla och förnya vår utrustning.
Vi kommer under 2021 att fortsätta investera i miljövänlig teknik såsom LED och vi kommer att utrusta vår gasdrivna turnébil med
ytterligare gastankar för att kunna turnera fossilfritt. Ytterligare investeringar i teknik som möjliggör syntolkning av alla våra
produktioner är också nödvändig.
Sedan hösten 2014 delar vi lokaler med Teaterrepubliken. Kombinationen av våra skolföreställningar dagtid för den unga publiken och
Teaterrepublikens föreställningar för vuxenpubliken kvällstid har gjort att vårt hus är levande och öppet för teaterbesökare oavsett
ålder. Att dela resurser och erfarenheter är konstnärligt och administrativt berikande för oss båda, och att dela lokalkostnaderna är en
ekonomisk lättnad vi skulle ha svårt att klara oss utan.
Hyr ni permanenta lokaler?
Ja
Förhyrda lokaler
Typ av lokal kan exempelvis vara scen, repetitionslokal, verkstad, kontor eller galleri.

Typ av lokal

Teaterlokal
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Sammanfattning av planerade förändringar 2021
Beskriv kort planerade väsentliga förändringar under 2021 jämfört med tidigare. Det kan exempelvis gälla innehåll, omfattning,
organisation, personal och lokaler.
De förändringar ni beskriver ska relatera till er verksamhet före påverkan av corona-pandemin.
Vi har utökat vår verksamhet med en tredje produktion, en sommarteaterföreställning 2020. Denna produktion ska spelas minst två
somrar och sedan ska den omarbetas för inomhusscener. Vi räknar alltså med att göra nya sommarproduktioner med två till tre års
mellanrum i fortsättningen.
Vi vill helårsanställa all personal som återkommande arbetar hos oss.
Vi vill tillsvidareanställa en extra producent på deltid som arbetar med projekt som Lindängen, poddteater och liknande.
Vi vill vidareutveckla vårt arbete i Lindängen med ett mentorsprogram för ungdomar.
Vi vill installera större gastankar på vår gasdrivna turnébil. Vi vill uppdatera alla ljuskällor till LED och investera i ny teknik för att
möta samhällets digitala utveckling.
Långsiktig planering 2022-2023
Sammanfatta kort planerade väsentliga förändringar och förväntad utveckling för 2022-2023.
Vi behöver investera i konstnärlig utveckling, personal, fordon och teknik och har en flerårig investeringsplan.
Vi ska avsätta resurser för konstnärlig utveckling primärt i form av tid, vilket medför ökade kostnader och minskade turnéperioder.
Vi vill satsa ytterligare på klimatanpassning, gärna i samarbete med Stadsfastigheter. Exempelvis kan vi installera solpaneler på delar
av taket, anlägga sedumtak och öka graden av återvinning.
Vi ska fortsätta att utveckla mentorsprogrammet i Lindängen för att ge deltagande ungdomar möjlighet att själva uttrycka sig via
scenkonst.
Vi vill skaffa ytterligare lokaler för repetition och lager, gärna i Lindängen då det skulle gynna vårt arbete där.

3. Målgrupper och kommunikation
Målgrupper i Malmö - vilka vill ni nå och varför?
Det kan exempelvis gälla åldersgrupper, kön, geografisk hemvist eller språklig bakgrund. Om ni riktar er till nya eller återkommande
målgrupper kan också vara viktigt. Tänk även på att ta med information om tillgänglighet för personer med funktionsvariation.
Statistik över publik/deltagare vid arrangemang och aktiviteter anges i steg 6 Verksamhetsstatistik.
Under 2021 fortsätter vi med vårt mål att nå barn och unga i både förskolan och grundskolans alla årskurser. I och med att vår
höstproduktion spelas för högstadiet har vi även möjlighet att vända oss till gymnasiet och unga vuxna.
Vår främsta kanal för att nå så många barn och unga som möjligt från hela Malmö, är genom Enheten för kulturarrangemang på
Malmö stad och deras kulturförmedling Kulturkartan. Där medverkar vi med vår aktuella repertoar och de pedagogiska material och
verktyg kopplade till varje enskild produktion.
Teater 23 planerar ett antal offentliga föreställningar för att kunna erbjuda vår publik möjligheten att få en gemensam kulturupplevelse
för hela familjen. Vi kommer även att fortsätta vårt välbesökta och kostnadsfria arrangemang Söndagsteater på Lindängen, som har
som målsättning att nå de familjer och besökare som vanligtvis inte kommer till våra föreställningar på vår scen i centrum. Vi kommer
även att spela vår mobila sommarteaterföreställning i olika stadsdelar i staden.
Det är vår målsättning att vår publik ska ha lika tillgång till våra föreställningar oavsett funktionsvariationer, ekonomisk bakgrund eller
social, kulturell och geografisk tillhörighet. Detta når vi genom vårt fortsatta arbete med tillgängligheten på teatern.
Vi erbjuder en hemmascen med god fysisk tillgänglighet: publika lokaler på markplan med vida entrédörrar och låga trösklar, anpassad
publiktoalett, möjlighet till hörslinga och flexibla publikplatser inne i salongen. För barn med eller utan särskilda behov som blir
oroliga av att befinna sig inne i salongens mörker, erbjuder vi möjligheten att följa föreställningen ute i foajén i form av en synkad
avfilming som visas på skärm.
Sedan 2018 erbjuder vi också en digital syntolkning på alla våra föreställningstillfällen, både på hemmascenen och på turné. Vår
digitala information uppfyller kraven i WCAG 2.0, och på hemsidan finns tydlig information om den fysiska tillgängligheten.
År 2021 fortsätter vi vårt befintliga tillgänglighetsarbete genom att kontinuerligt uppdatera och tillgänglighetsanpassa vår hemsida och
andra digitala plattformar, producera syntolkningar till våra två nya föreställningar och vidareutveckla vår verksamhet i Lindängen.
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Hur ska ni nå era målgrupper?
Beskriv er kommunikation och marknadsföring och vilka kommunikationskanaler ni planerar att använda.
Under 2021 fortsätter vi vårt goda samarbete med Enheten för kulturarrangemang på Malmö stad. Genom deras kulturförmedling
Kulturkartan fördelas platser till våra föreställningar demokratiskt mellan skolor och förskolor i hela Malmö. Våra föreställningar som
medverkar i Kulturkartan kompletteras med pedagogiska verktyg såsom lärarhandledning, elevbrev från ensemblen till barnpubliken,
samt videohälsningar från repetitionerna.
I centrum för vår närvaro och verksamhet på Lindängen har vi vårt arrangemang Söndagsteater på Lindängen. Ett kostnadsfritt och
återkommande arrangemang för att nå de barnfamiljer som inte kan eller vill ta sig till våra lokaler i centrum. Biljetterna distribueras
gratis genom vår samarbetspartner Lindängenbiblioteket och vi marknadsför främst genom affischering och flyersutdelning på området
med hjälp av en lokalt bosatt extraanställd. Denne anställde hjälper oss även med att personligen informera andra boende om
föreställningarna. Marknadsföringen sker på ett liknande sätt med våra sommarföreställningar utomhus som spelas på Lindängen.
För de offentliga familjeföreställningarna som sker på vår hemmascen kommer vi att sälja biljetter och marknadsföra oss via
Kulturcentralen i Malmö.
De stora övergripande marknadsföringsinsatserna kommer att ske på Teater 23:s hemsida och på våra sociala medier. Vi köper
regelbundet målgruppsinriktade annonser via Facebook och Instagram och kompletterar med både tryckt och digital annonsering i
lokala tidningar som Sydsvenskan, Skånska Dagbladet och Lokaltidningen Malmö. Vi medverkar och annonserar även i
evenemangskalendrar som Barn i Malmö, Malmö Stads evenemangskalender, tidningen Vårt Malmö och den för Lindängen specifika
evenemangssidan Lindängenliv. För att lyfta vår digitala syntolkning medverkar vi i Skånes taltidning med egenproducerade annonser.
Våra turnéföreställningar är till stor grad beroende av att vi får med våra produktioner på utbudsdagar, showcases och i
utbudskataloger. Långsiktig planering och långa turnéperioder är idag ett måste för att möjliggöra detta. Efter att våra arrangörer köpt
in våra turnéföreställningar bidrar vi med gratis trycksaker och producerar även videohälsningar specifikt för arrangören på begäran.
Om arrangören så önskar besöker vi även skolor och teaterföreningar och informerar om våra föreställningar innan de ska spelas.

Aktuella kommunikationsinsatser
Bifoga eller länka till aktuellt material i urval från 2020. Det kan exempelvis vara trycksaker, webbsidor eller säsongsprogram.
Exempel på marknadsföring för 2020.pdf (14,32 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Lägg till länkar
Beskrivning av länk

Länk

Hemsida

https://teater23.se

Facebook

https://www.facebook.com/teater23

Instagram

https://www.instagram.com/teater23/

Twitter

https://twitter.com/Teater23

Youtube

https://www.youtube.com/user/Teater23

Exempel på trycksaker (bifogas även som pdf)

https://www.teater23.se/images/marknadsforing/exempel_marknadsforing2020.pdf

4. Resultat och effekter
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Resultat och effekter
Beskriv och motivera kort om och hur er verksamhet bidrar till
utveckling av Malmös kulturliv
god tillgänglighet för publik och medverkande med olika bakgrund och förutsättningar
goda arbetsvillkor och arbetsmöjligheter för kulturskapare i Malmö
Teater 23 utvecklar Malmös kulturliv genom att producera nyskriven scenkonst av hög kvalitet. Genom att investera i både nya och
etablerade konstnärer skapar vi en plattform för nyskapande scenkonst och konstnärlig utveckling. Barn och unga i Malmös förskolor
och skolor är ofta delaktiga i våra processer, vilket ger dem en röst och oss en medvetenhet om barnens situation i Malmö idag. Vår
verksamhet ger tusentals Malmöbarn konstupplevelser som stimulerar lusten till eget skapande och som kan inspirera unga att fortsätta
konsumera scenkonst eller att arbeta med kultur i framtiden.
Vårt teaterhus ska vara levande och öppet för publik från hela Malmö och varje år kommer många unga från från närliggande
kommuner till Malmö för att uppleva våra föreställningar. Vi delar våra lokaler med Teaterrepubliken och upplåter även vår scen för
andra gästande grupper och aktörer. Det ökar utbudet av scenkonstlokaler för grupper som inte har egen scen och ger en ny publik
chans att hitta till vår scen och vår ordinarie verksamhet.
Genom ett aktivt tillgänglighetsarbete når vi ut till en bred majoritet av Malmös barn och unga. Vi arbetar med ett brett
tillgänglighetsbegrepp som innebär tillgänglighet oberoende av funktionalitet, geografi och socioekonomiska förutsättningar.
Hemsidan är tillgänglighetsanpassad enligt wcag standard för tillgänglighet. Vi har utvecklat ett digitalt syntolkningssystem som gör
att vi når barn med synskada samt barn med synskadade anhöriga. Vi är ensamma om att kunna erbjuda barn och unga syntolkad
scenkonst vid varje enskilt tillfälle. Vi stärker också kulturlivet i Malmö genom att dela med oss av vår kunskap om digital
tillgänglighet och syntolkning, vilket lett till att både institutioner och andra fria grupper påbörjat liknande arbeten.
Genom att spela gratis föreställningar i Lindängen samt sommarteater i olika stadsdelar bidrar vi till att mer teater blir tillgängligt även
utanför centrum.
Teater 23 skapar arbetsmöjligheter för kulturskapare i Malmö, bland annat de skådespelare som vill stanna kvar i Malmö efter
utbildning på Teaterhögskolan. Vi arbetar också medvetet med rekrytering av lokala musiker, scenografer, kostymörer, grafiker, med
flera och erbjuder både nyutbildade och etablerade konstnärer en arbetsmiljö med stor konstnärlig frihet och goda villkor för eget
skapande.
Teater 23 följer kollektivavtal och har lika lön för samtliga anställda, oavsett yrke och ålder. Det är av största vikt både ur
individsynpunkt och för organisationens stabilitet och utveckling att vi kan erbjuda trygga anställningar samt att kunna helårsanställa
skådespelarna.

5. Ekonomi
Sökt belopp och totala intäkter för 2021
Summorna ska vara desamma som ni anger i ekonomibilagan.
Ange belopp i kronor
Sökt belopp för verksamhetsstöd från Malmö kulturnämnd

1975000

Budgeterade totala intäkter

10143320

Bilaga för ekonomi
Bifoga den ifyllda ekonomibilagan här.
Mall ekonomisk bilaga 2021.xlsx (20 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Kommentarer till ekonomibilagan
Det kan vara värdet av insatser som inte syns i budgeten, till exempel från sponsorer och samarbetsparter eller ideellt arbete. Annan
viktig information kan handla om större förändringar.
På grund av Covid 19-situationen är det ekonomiska läget extremt osäkert och budgeten för 2020 tar bara delvis hänsyn till detta.
Budgeten för 2021 förhåller sig inte till eventuella fortsatta restriktioner.
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Har ni pågående verksamhetsstöd?
Ja

6. Verksamhetsstatistik
Genomför ni publika kulturarrangemang?
Ja
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Publika arrangemang i Malmö
Här fyller ni i information om arrangemang som riktas till en offentlig publik samt till barn och unga inom förskola och skola. Fyll i
uppgifter om olika slags arrangemang på separata rader.
Typ av arrangemang
Exempelvis föreställning, utställning, föredrag, seminarium, visning, konsert eller workshop.
Ange även om det är exempelvis gästspel, samarrangemang, eller på olika platser.
Varje egen större produktion namnges på separata rader. Gäller främst för scenkonst.
Publikantal
Om publiken vid samma tillfälle besöker flera arrangemang ska de bara räknas en gång. Gäller exempelvis vid festivaler
eller föreställningar med ett påföljande samtal.

Typ av arrangemang

Målgrupp

Prel. antal
arr. 2020

Prel. antal
publik 2020

Planerat
antal arr.
2021

Planerat
antal publik
2021

Teaterföreställning: Drakungar

Förskola/skola

61

2600

0

0

Teaterföreställning: Drakungar

Offentlig

11

495

0

0

Teaterföreställning: Den stora
konspirationen

Förskola/skola

12

840

0

0

Teaterföreställning: Den stora
konspirationen

Offentlig

3

158

0

0

Teaterföreställning: Salong Koinoor

Förskola/skola

8

400

10

500

Teaterföreställning: Salong Koinoor

Offentlig

6

225

2

75

Teaterföreställning: Rösten i natten

Förskola/skola

0

0

48

2160

Teaterföreställning: Rösten i natten

Offentlig

0

0

11

495

Teaterföreställning: Mars 2030

Förskola/skola

0

0

8

680

Teaterföreställning: Mars 2030

Offentlig

0

0

6

315

Sommarteater: När Harry mötte
Iggy

Förskola/skola

10

500

0

0

Sommarteater: När Harry mötte
Iggy

Offentlig

0

0

5

450

Gästspel, inköpta föreställningar till
Lindängen

Offentlig

3

150

4

200

Seminarium: Scenkonst Soppa
Samtal

Offentlig

1

40

2

80

115

5408

96

4955

Summering
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Publika arrangemang utanför Malmö
Typ av arrangemang

Prel. antal arr. 2020

Prel. antal publik
2020

Planerat antal arr.
2021

Planerat antal
publik 2021

Teaterföreställning: Drakungar

30

1500

80

4000

Teaterföreställning: Den stora
konspirationen

47

3290

21

1470

Teaterföreställning: Salong Koinoor

2

100

74

3700

Teaterföreställning: Rösten i natten
Trösten i natten

0

0

32

1920

Teaterföreställning: Mars 2030

0

0

19

1330

Sommarteater: När Harry mötte
Iggy

7

350

15

1350

86

5240

241

13770

Summering

Är ni en teater- eller dansgrupp?
Klicka på Hjälp för att se vilka organisationer med återkommande verksamhetsstöd som ska svara på frågan.
Ja
Egna sceniska produktioner som spelas under 2020
Produktionens namn och typ av
föreställning

Premiär
(årtal)

Spelperiod under
2020

Antal
medverkande
på scen

0-12
år

13-18
år

19-25
år

26+
år

Drakungar

Ja

Nej

Nej

Nej

2020

vår+höst

2

Den stora konspirationen

Ja

Nej

Nej

Nej

2019

vår+höst

2

När Harry mötte Iggy

Ja

Nej

Nej

Nej

2020

juni-augusti

2

Salong Koinoor

Ja

Nej

Nej

Nej

2020

hösten

1

Egna sceniska produktioner som spelas under 2021
0-12
år

13-18
år

19-25
år

26+
år

Rösten i natten Trösten i natten

Ja

Nej

Nej

Nej

2021

vår+höst

2

Mars 2030

Nej

Ja

Nej

Nej

2021

hösten

4

Drakungar

Ja

Nej

Nej

Nej

2020

vår+höst

2

Den stora konspirationen

Ja

Nej

Nej

Nej

2019

våren

2

När Harry mötte Iggy

Ja

Nej

Nej

Nej

2020

juni-augusti

2

Salong Koinoor

Ja

Nej

Nej

Nej

2020

vår+höst

1
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Har ni verksamhet som inte riktar sig till en publik?
Det kan exempelvis vara kurser, workshops, branschträffar eller daglig träning (såsom dans).
Nej

Kompletterande statistik för verksamhet i Malmö
Beskriv omfattningen av aktiviteter under 2020 och 2021 som ni inte redovisat i ovanstående frågor.
Utöver de spelade föreställningarna finns vår poddteater Vuxenvärlden tillgänglig för lyssning via vår hemsida och där poddar finns,
närhelst publiken önskar lyssna. Det första poddavsnittet släpptes i slutet av december 2019 och i maj 2020 hade podden 408 unika
lyssnare och vi fortsätter att samla in statistik via poddplattformen Podbean.
Antal föreställningar och publik under våren+sommaren 2020 är kraftigt minskat pga inställda och avbokade föreställningar, samt
förfrågningar som dragits tillbaka, med anledning av corona. Hösten 2020 är fortsatt osäker men har inte justerats utifrån tänkbara
corona-scenarier i denna ansökan.

7. Övriga bilagor
Övriga bilagor
Det kan exempelvis vara en fördjupad verksamhetsplan eller en extra bilaga om budgeten.
Verksamhetsplan 2021.pdf (343 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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