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Inskickat av: Moomsteatern (SANDRA JOHANSSON)

Verksamhetsstöd till kulturorganisationer 2022 - 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
Moomsteatern

Organisationsnummer
802424-3902

Adress
Folkets Hus, Olof Palmes plats 1

Postnummer och ort
21444 Malmö

Kontaktperson
För- & Efternamn
SANDRA JOHANSSON

E-postadress
sandra@moomsteatern.com

Telefon
040218500

Mobiltelefon
0709218613

Notifieringar
E-post
Organisationens hemsida
www.moomsteatern.com

Uppgifter för utbetalning
Bankgiro
Kontonummer
5800-3955

Organisationsform
Stiftelse
Styrelsens ordförande
Vi behöver kontaktuppgifter till ordföranden som är ytterst ansvarig för organisationen och dess ekonomi.
Namn
Bengt Svensson
E-postadress
svenssonbengt@hotmail.com
Telefon
0706 07 15 05
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Bifoga aktuella stadgar
StadgarStiftelsenMoomsteatern.pdf (56 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2022
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 2022
Långsiktig planering 2023-2024
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.
Moomsteatern gör inkluderande scenkonst med normbrytande skådespelare. Skådespelare med och utan funktionsvariationer möts på
lika villkor. Vi vill utmana vår publik, scenkonsten och hela samhället.
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Verksamhetsbeskrivning
Beskriv verksamhetens innehåll och de arrangemang och aktiviteter ni genomför och planerar.
Vi bedömer att produktioner inom det närmaste året kommer att kunna spelas för en live publik, med reservation för att det kan röra
sig om en mindre publik. Vi ser att det är klokt att även planera för digitala produktioner av våra föreställningar, som kan användas
för att nå ut bredare, och detta kan vara något som vi behöver tänka in i våra produktioner även i framtiden.
THE ERASED / våren 2022
Manus & regi Nina Jemth & Pelle Öhlund, musik Jan-Erik Sääf. För en vuxen publik & gymnasiet, samt för internationell turné.
Våren 2022 vill vi ge The Erased en ny chans att möta sin publik live! Då har vi även en filmad version färdig, att komplettera liveföreställningen med. Vi kommer att spela för en vuxen publik främst under helger och samtidigt erbjuda gymnasieskolor den digitala
versionen i kombination med ett lärarmaterial som Moomsteatern tar fram.
DIDI OCH GOGO VÄNTAR PÅ BUSSEN / produktion 2022
Av Anna Höglund, regi & bearbetning av Pelle Öhlund. En turnéföreställning för barn i åldern 6-8 år.
Under våren påbörjas arbetet med en produktion som skapas för att finnas på Moomsteaterns repertoar för turné och spelperiod på
hemmascen. Föreställningen kommer att ha premiär i Malmö höst 2022, för att finnas med på utbudsdagar. Målet är att spela
föreställningen under 2023!
PETER PAN, i samarbete med HELSINGBORGS STADSTEATER / hösten 2022
Manus Emma Broström, regi Kajsa Giertz, musik Jan-Erik Sääf. En familjeföreställning på Helsingborgs stadsteater.
Hösten 2022 är det äntligen dags för Moomsteaterns skådespelare att ställa sig på Stora scenen i Helsingborg, tillsammans med
skådespelare från Helsingborgs stadsteater. Materialet blir klassikern Peter Pan och Moomsteatern får i samarbete med denna
teaterinstitution chansen att möta en större publik än vanligt, i en ny stad. Samproduktioner är ett utmärkt sätt att ta del av varandras
publik och för Moomsteaterns skådespelare att finnas i andra professionella sammanhang. Det är även en chans för de vi samarbetar
med att växa, och för deras publik att möta något nytt.
DET BOR EN PRINSESSA PÅ MÅNEN, FAKTISKT! / på repertoar 2022
Manus & regi Per Törnqvist, musik Martin Kullberg. En turnéföreställning för barn i åldern 4-6 år.
Föreställningen hade premiär på Moomsteatern hösten 2020 och spelades för förskole- och särskoleklassser i Malmö. Pandemins
restriktioner gjorde att det var en förhållandevis liten skara glada barn som fick se föreställningen och våren 2022 kommer vi att
erbjuda fler skolor att se föreställningen på hemmascen i Malmö.
SAMARBETEN:
TEATERAKADEMIN / ett IOP med funktionsstödsförvaltningen i Malmö
Malmö stad startar upp en ny daglig verksamhet med teaterinriktning. Moomsteatern fyller verksamheten med innehåll. Syftet är att
skapa en grundläggande kunskap hos deltagarna om vad skådespelaryrket innebär. Det gemensamma målet är att denna DV blir en
rekryteringsbas för Moomsteatern, så väl som för andra teatrar som vill anlita skådespelare med funktionsvariation.
JOHANSSONS ÄVENTYR / samarbete med konstnären Peter Johansson
Peter Johansson är en av Sveriges mest uppmärksammade konstnärer. Hans konst ifrågasätter ofta, med en rejäl dos humor, samhällets
diskriminerande strukturer. 2022 producerar Peter Johansson ett konstprojekt som går under arbetsnamnet Peter Johanssons Äventyr
för Tomelilla konsthall och Hasse & Tage-museet. I samband med detta samarbetar han med Moomsteatern genom att våra
skådespelare medverkar i den film som blir en del av konstprojektet. Utställningen sker 2023.
VIADUCTUS / brobyggande för inkluderande scenkonst
Ett samarbetsprojekt mellan Moomsteatern, Skånes Dansteater, ShareMusic, Unga Klara och Mosaikteatern. 2021 lämnar parterna in
en ansökan till Allmänna Arvsfonden om ett treårigt projekt som syftar till att bygga broar mellan scenkonstnärer med
funktionsvariation och den professionella scenkonstsektorn. Ifall Arvsfonden avslår ansökan kvarstår ändå partnerskapet.
Moomsteatern, Skånes Dansteater och ShareMusic har för avsikt att hitta vägar för att bygga upp ett skånskt ekosystem för
inkluderande scenkonst. Utan Arvsfondens finansiering kan vi inte genomföra projektet i den skala och med den genomslagskraft vi
önskar, men vi kommer att kunna genomföra gemensamma labb i Malmö i mindre skala och samarbeta för att både skapa återväxt
inom våra egna verksamheter och skapa intresse bland scenkonstverksamheter för att jobba inkluderande.
CROSSING THE LINE / ett europeiskt nätverk
CTL är ett nätverk av flera teatrar runt om i Europa, som på olika sätt samverkar. Den gemensamma nämnaren för teatrarna är att
samtliga arbetar med professionell scenkonst tillsammans med skådespelare med intellektuella funktionsnedsättningar och är ledande
på området inom sina respektive länder. De gemensamma målen handlar om att sprida inkluderande scenkonst på en europeisk nivå
och att tillsammans skapa möjligheter för skådespelare med intellektuella funktionsvariationer att arbeta internationellt.
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Organisation och personal
Beskriv här nuläge och planering för
organisationens uppbyggnad, ledning och ansvarsfördelning
anställd personal och arbetsuppgifter
2021 trädde Pelle Öhlund in som ny konstnärlig ledare på Moomsteatern och anställs på teatern femtio procent. I de fall då han utför
regiuppdrag på teatern anlitas han för detta utöver sitt uppdrag som konstnärlig ledare. Moomsteatern ser fördelar med det nya
upplägget, då det skapar färre begränsningar för konstnärlig ledare i val av regissör och har positiva effekter på Moomsteatern ifråga
om inspiration, nätverksbyggande och omvärldsbevakning.
Moomsteaterns ledning består under 2022 av: Administrativ chef Anna Gustafsson, med ansvar för administration, formalia och
ekonomi. Verksamhetsledare Sandra Johansson, med ansvar för personalutveckling, strategi och utåtriktad kommunikation.
Konstnärlig ledare ansvarar för repertoar, konstnärliga rekryteringar, utveckling av fast ensemble och teaterns konstnärliga utveckling
generellt. Samt teknisk chef Hans C Roupe, med ansvar för scenteknik, lokaler och teknisk personal.
Teknisk chef är även ljusdesigner på Moomsteatern. Kompositör Jan-Erik Sääf arbetar på Moomsteatern på deltid. Övrig konstnärlig
personal, utöver teaterns fast anställda skådespelare, anställs per projekt. Detsamma gäller ateljépersonal.
Utöver ledningen finns även en producent, som arbetar med projektledning av teaterns produktioner, marknadsföring och
publikarbete. I den tekniska personalen finns två inspicienter/scentekniker, en föreställnings-/ljudtekniker, en repetitions/föreställningscoach, samt en teknisk resursperson som arbetar deltid. Den tekniska avdelningen på Moomsteatern är förhållandevis
stor i jämförelse med övrig fast personal. Detta beror på att deras arbetsuppgifter inkluderar att stötta ensemblen. Arbetet med en
ensemble bestående av skådespelare med intellektuella funktionsvariationer kräver andra arbetssätt och insatser än en teater som inte
arbetar inkluderande.
Den fast anställda ensemblen består under 2022 av Niclas Lendemar, Therese Kvist, Dennis Nilsson, Frida Andersson och Tryggve
Algeus. Som en del av den fasta ensemblen finns under 2022 även Johanna Friberg och Frida Schriver på utvecklingsplats.
Samarbetet kring Teaterakademin daglig verksamhet kommer att innebära stora möjligheter för Moomsteatern att bygga upp nya
strukturer för återväxt i ensemblen.
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 2021

Planerat 2022

Konstnärlig personal

7,5

6,4

Administrativ och teknisk personal

9,1

8,85

Övrig personal

0,4

0,4

17,00

15,65

Summering
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Jämställdhet
Beskriv organisation, verksamhet och publik ur ett jämställdhetsperspektiv samt hur ni arbetar med jämställdhetsfrågor.
Under 2021 inleds ett arbete med att se över och uppdatera teaterns likabehandlingsplan och systematiska arbetsmiljöarbete. Arbetet
leds av teaterns administrativa och tekniska chefer och inkluderar ett förankringsarbete i hela organisationen.
Moomsteatern arbetar sedan 2010 med en likabehandlingsplan som är en kartläggning, avsiktsförklaring och strategiplan för hur
Moomsteatern avser att arbeta med frågor som berör jämställdhet och likabehandling på arbetsplatsen. Planen ska motverka
diskriminering och främja arbetsförhållanden. Den behandlar ämnen så som personalsammansättning, mötesstrukturer,
arbetsbelastning, tillgänglighet och handlingsplan för trakasserier. Den finns i lättläst version och delges även personer som arbetar på
teatern i projektanställning. Planen har setts över och uppdaterats vartannat år och i det arbete som görs under 2021 kan vi komma
fram till att den görs i ny form.
I den fasta personalen finns under 2022 nio kvinnor och sju män. De konstnärliga befattningarna bland den fasta personalen på
Moomsteatern - ljusdesigner, kompositör och konstnärlig ledare - är samtliga män. Detta skapar en könsmässig obalans med manlig
övervikt bland de konstnärligt drivande arbetsrollerna. Vid rekrytering ska vi eftersträva könsmässig balans även i förhållande till fast
personal. Den fasta ensemblen på Moomsteatern består av tre män och fyra kvinnor, när vi inkluderar de två skådespelare som finns
på teatern på utvecklingsplats.
Den sceniska representationen är oerhört viktig i en teaters arbete. Jämställdhet, funktionsvariation och mångfald ska tas i beaktning
vid repertoarval, manusbearbetningar och rollval. I hur Moomsteatern väljer att berätta sina berättelser ska vi sträva efter att utgå från
och undersöka styrkorna i skådespelarnas egna uttryck istället för att "härma" ett normativt sätt att agera. I val av repertoar ska vi ta i
beaktande vems berättelser som berättas från scenen och hur roller besätts.
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.
Moomsteatern hyr på heltid sin scen i Folkets Hus vid Nobeltorget. Folkets Hus i Malmö AB är fastighetsägare, förvaltare och
hyresvärd. I byggnaden hyrs även kontorslokaler, och dessa inkluderar en liten syateljé. I övrigt har teatern inga verkstäder. Viss
förvaring finns i husets källare. Det råder ständig brist på förrådsutrymme och vi måste prioritera vilka scenografier som kan sparas
för att hållas på repertoar och eventuellt sättas upp igen längre fram. Dock är teaterns tekniska avdelning extremt kompetenta på att
återanvända material och att prioritera vad som kan och bör sparas i förråden.
Moomsteatern har inte tillgång till någon repetitionslokal och alla repetitioner (så väl som workshops och fortbildning) behöver därför
ske på scenen, alltså nyttjas tiden i lokalen maximalt. Det begränsar också planeringen för vad vi kan göra simultant ifråga om
repetitioner, föreställningar och övrig verksamhet så som workshops. Det innebär att det finns tillfällen då Moomsteatern behöver
hyra in sig i andra lokaler för att kunna utföra arbete som sker parallellt.
2021 kunde Moomsteatern äntligen slutföra en renovering för att förstärka sitt scengolv. Nu har vi ett scengolv utan knakande ljud
som stör upplevelsen, och utan risker för våra medarbetare. I samband med detta skapade vi även möjligheten för rullstolar att ta sig
från salong och upp på scenen, men denna konstruktion kommer att behöva förbättras och färdigställas under 2022. Vid renoveringen
av scenen planerade vi även att göra en ombyggnad av de främre raderna i salongen för att kunna ta emot ett större antal besökare i
rullstol, men detta rymdes inte inom budget och vi kommer därför att vilja genomföra det under 2022. Moomsteatern har för tillfället
möjlighet att ta emot 6 rullstolar inkl ledsagare, men platsen är för trång att rymma fler än så vilket i somliga fall innebär att vi
behöver skapa begränsningar för till exempel särskolor och andra viktiga publikgrupper. Ifall framtiden bär med sig restriktioner kring
avstånd mellan besökare begränsar det oss ytterligare och det blir ännu viktigare att skapa utrymme för vår rullstolsburna publik. I
framtiden kommer vi även att behöva bredda vår dörr backstage för att skapa bättre framkomlighet mellan scen och backstageområde.
En del av Moomsteaterns teknik har hunnit bli utdaterad och teatern behöver efterhand som ekonomin tillåter göra investeringar för att
uppdatera. Det mest akuta behovet ligger just nu på att investera i ett nytt ljusbord.
Hyr ni permanenta lokaler?
Ja
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Förhyrda lokaler
Typ av lokal kan exempelvis vara scen, repetitionslokal, verkstad, kontor eller galleri.

Typ av lokal

Adress

Yta i kvm

Kontraktstid t o
m

För
publika
lokaler:
max antal
publik

Scen, salong & loger

Olof Palmes plats 1, Malmö

440

2022-12-31

156

Kontor

Olof Palmes plats 1, Malmö

240

2022-12-31

0

Har ni utsedd brandskyddsansvarig och aktuell dokumentation av brandskyddsrutiner?
Ja
Sammanfattning av planerade förändringar 2022
Beskriv kort planerade väsentliga förändringar under 2022 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.
Just nu ser världen ljust på framtiden i och med vaccinet och i kulturbranschen talas det om återstart. Men vad har i grunden
förändrats för scenkonsten? Det är frågor som ingen av oss kan svara på i nuläget. Vi kan bara göra det som vi blivit så bra på under
de senaste två åren; förbereda oss på att olika scenarier är möjliga.
Den planerade tillgänglighetsanpassningen av scenen är en investering som behövdes även innan pandemin. Vi är en teater som vilar
på värden om tillgänglighet och inkludering, både i det interna arbetet och i bemötande av vår publik. Att vi befinner oss i en lokal
som begränsar antalet rullstolsplatser i salongen och som förhindrar medarbetare och publikdeltagare att röra sig mellan scen, salong
och backstageutrymmen går helt emot våra kärnvärden.
Långsiktig planering 2023-2024
Sammanfatta kort planerade väsentliga förändringar och förväntad utveckling för 2023-2024.
Projektet Viaductus avgörs av ifall vi får bifall från Arvsfonden för att kunna genomföras i den utsträckning som vi önskar. Men det
är viktigt att komma ihåg att projektets arbete inte tar slut efter en treårsperiod. Det är ett arbete som behöver finnas kvar i vår
kärnverksamhet även efter projektets slut. Skulle vi få avslag från Arvsfonden kommer vi att bygga ett ekosystem för inkluderande
scenkonst i Skåne inom ramen för vårt utvecklingsarbete i framtiden, med de resurser som ges oss.
Kompetensutveckling för Moomsteaterns ensemble och publikutveckling är ständiga behov som är avgörande för verksamheten. Extra
insatser för någon av dessa delar kan komma att behövas i framtiden, men i nuläget är det svårt att avgöra exakt hur dessa behov
kommer att se ut.

3. Målgrupper och kommunikation
Riktar sig er verksamhet till barn och unga (0-18 år)?
Ja
Arbetar ni med involvering av barn och unga i er verksamhet?
Beskriv i så fall hur er arbetsprocess ser ut.
I produktionsarbetet är det alltid viktigt att involvera målgruppen, inte minst i föreställningar riktade till barn och unga. På
Moomsteatern tar vi ofta emot studiebesök och provpublik från skolor som tittar på repetitioner och har samtal med våra medarbetare.
När föreställnings-säsongen tar vid erbjuder vi alltid lärare ett handledningsmaterial som tipsar om hur de kan jobba vidare med
föreställningen i klassrummet.
Vi arbetar dessutom i Skapande Skola-projekt tillsammans med skolor, där eleverna möter Moomsteatern i workshops som våra
skådespelare håller i. Detta är ett utmärkt sätt att skapa relationer med publiken. När Moomsteaterns skådespelare leder en workshop
delar de med sig av sin kunskap, samtidigt som de i praktiken visar den grupp de leder att funktionsnedsättningar inte behöver sätta
gränser för kompetens och ledarskap. Vid skolföreställningar skapar workshops tillsammans med eleverna ett större engagemang för
Moomsteatern både hos lärare och barn.
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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.
Utan publik ingen teater. Vi vill verka för att publiken vill och har möjlighet att besöka vår teater. Vi vill att de känner sig engagerade,
att de ska få en scenkonstupplevelse av hög kvalitet, att det är spännande, viktigt, roligt, överraskande och intressant. Repertoaren ska
vara varierad, för att nå många målgrupper. Det primära är att hitta berättelser som berättas på ett sätt som gör publiken engagerad, att
de kan spegla sig själva i scenkonstverket. Moomsteatern ska skapa scenkonst för både barn och vuxna. Då vi skapar föreställningar
för vuxna inkluderar vi även en ung publik och då vi spelar föreställningar för barn får vi de vuxna på köpet. Vi strävar efter att alltid
ha en mindre turnébar föreställning, för målgruppen barn, på repertoaren. Vi har en stor andel personer med funktionsvariationer i
publiken och tillgänglighet och bemötande är extremt viktigt i vårt publikarbete.
Vi vet ännu inte vad 2022 bär med sig ifråga om vad som kommer att krävas för att få publiken att återvända till våra salonger, eller
uppleva vår scenkonst digitalt, ifall det fortfarande krävs. Kanske har vi vunnit målgrupper som nu vant sig vid tillgång till digital
scenkonst, kanske upptäcker vi att vi tappat målgruppen personer med intellektuella funktionsvariationer i det digitala kölvattnet.
Under 2022 kommer vi att behöva ge extra resurser till att titta på nya vägar för vårt publikarbete och analysera vad som kan behöva
förändras. Vilka är målgrupp för en digital version av föreställningar på Moomsteatern och hur når vi ut till dem? Inför 2022 ser vi att
skolor är en tydlig målgrupp för digital produktion. Vilka målgrupper har vi möjligen tappat under pandemin och behöver vi ställa om
vårt publikarbete för att nå dem igen? Vi hoppas att hösten 2021 kommer att ge oss en tydligare bild av vad vi behöver jobba på ifråga
om publikarbete under 2022 och vi tror att vår publik saknar oss lika mycket som vi saknar dom.
Våra huvudsakliga målgrupper i Malmö under 2022 är:
The Erased live: vuxna, unga vuxna, personer med och utan funktionsvariationer, personer som inte har svenska som första språk
The Erased digitalt: gymnasie- och vuxenutbildningar
Det bor en prinsessa på månen: Förskolor
Didi & Gogo väntar på Bussen: Lågstadiet
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Hur ska ni nå era målgrupper?
Beskriv er kommunikation och marknadsföring och vilka kommunikationskanaler ni planerar att använda.
MAT & TEATER
Tillsammans med våra grannar på restaurang MAT skapar vi gemensamma arrangemang där publiken kan köpa biljetter som
kombinerar teater och mat. Detta har visat sig vara ett bra sätt att locka fler människor till teatern.
SKAPANDE SKOLA
Skådespelarna fortsätter att arbeta med att hålla i workshops för skolor. Vi kommer under våren 2022 att huvudsakligen inrikta oss på
målgruppen yngre barn, som i samband med workshop kan se en föreställning av Det bor en prinsessa på månen, faktiskt! och under
hösten på mellanstadiebarn som även kan uppleva Peter Pan på Helsingborgs stadsteater.
SAMARBETE MED HELSINGBORGS STADSTEATER
Samarbeten handlar så klart om det konstnärliga mervärdet, men det är också ett sätt att utöka vår publik. Genom att samarbeta med
andra verksamheter som producerar eller arrangerar scenkonst når vi även deras publik. Fler människor får upp ögonen för
Moomsteatern och det spiller över även på framtida produktioner.
TURNERANDE BARNFÖRESTÄLLNINGAR
I vår repertoar ska det finnas (minst) en föreställning som riktar sig till barn, som är bokningsbar för turné. Men dessa föreställningar
spelas alltid även på vår hemmascen i Malmö och intresset från skolor i vår hemstad brukar vara stort.
TILLGÄNGLIGHET
Vi har en stor andel publik med alla typer av funktionsvariationer och det är oerhört viktigt för oss att vara en tillgänglig teater.
Representationen av skådespelare med funktionsvariation gör att vi organiskt blir till en självklar plats att besöka för särskolor,
dagliga verksamheter och stödboenden. Bemötandet av publiken och tillgång till lättförstådd information är en av de absolut viktigaste
aspekterna av tillgänglighet.
FÖRELÄSNINGAR OCH STUDIEBESÖK
Vi har sedan länge sett att effekterna av att vi tar emot studiebesök på teatern leder till att fler människor förstår vilka vi är och även
blir återkommande besökare till våra föreställningar.
SOCIALA MEDIER & ANNONSERING
Moomsteatern arbetar kontinuerligt för att utvecklas inom marknadsföring och publikkontakt genom sociala medier. Vi ägnar oss
fortfarande åt traditionell annonsering, både i print och digitalt, men idag nås en stor del av befolkningen via sociala medier. Vi
arbetar aktivt med vår närvaro på Facebook och Instagram, vilket ger chans till en direkt dialog med vår publik. Vi strävar efter att
våra följare ska känna en samhörighet med vår teater. Därför möts de av ett personligt tilltal och bilder av vad som pågår bakom
kulisserna.

Aktuella kommunikationsinsatser
Bifoga eller länka till aktuellt material i urval från 2021. Det kan exempelvis vara trycksaker, webbsidor eller säsongsprogram.
ProgramErased_webbformat.pdf (582 KB)
lärarmaterial_prinsessan_moomsteatern.pdf (537 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Lägg till länkar
Beskrivning av länk

Länk

Moomsteaterns hemsida

http://moomsteatern.com

Corona-TV

http://moomsteatern.com/coronatv-lat-moomsteatern-halla-dig-sallskap-i-karantanen/

Moomsteatern på Youtube

https://www.youtube.com/moomsteatern

Moomsteatern på Facebook

https://www.facebook.com/moomsteatern

Moomsteatern på Instagram

https://www.instagram.com/moomsteatern/

Recension, The Erased, Sydsvenskan

https://www.sydsvenskan.se/2020-03-15/briljant-och-oforutsagbar-saga

Recension, The Erased, Skånska Dagbladet

https://www.skd.se/2020/03/19/teatermagi-om-att-vagra-lata-sig-forgoras/
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4. Resultat och effekter
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
Ingen annan teater i Sverige anställer skådespelare med intellektuella funktionsvariationer under kollektivavtal. Att skådespelarna fullt
ut tas på allvar i sin professionella yrkesroll, är viktigt ur flera perspektiv. För den individuella skådespelaren, som kan leva på sitt
yrke. För teatern, som utan att tveka kan säga att vi arbetar med mångfald på lika villkor. För representationen inom kulturlivet, att
mena allvar när vi talar om mångfald och att skapa tillgänglighet till scenrummet. Endast Moomsteatern gör detta och endast Malmö
har en teater som Moomsteatern!
Moomsteatern visar att en inkluderande scenkonst är möjlig och vill vara en resurs för andra kulturverksamheter i staden som vill
arbeta med inkludering. Vi har hållit våra dörrar öppna länge för den som vill lära sig av oss, och i framtiden vill vi arbeta mer aktivt
på att knacka på andra verksamheters dörrar med det erbjudandet.
Moomsteatern producerar teater av hög konstnärlig kvalitet, som inte sällan förvånar våra förstagångsbesökare, eftersom fördomarna
om vad en person med intellektuell funktionsvariation klarar av är så djupt rotade. Vi berättar historier med normbrytande röster och
presenterar en fullkomligt unik scenkonstupplevelse. En av Moomsteaterns grundpelare är att arbeta med en integrerad ensemble. För
att visa en mångfald på scenen, och inte en homogen grupp. För att utmana publikens syn på att det finns en förmodad gräns mellan
den som har funktionsnedsättning och den som inte har det.
Vi har en stabil organisation bestående av 15 årsverken som arbetar året runt. I varje produktion projektanställer vi professionella
konstnärer, ateljépersonal och tekniker, och vi är en stadig punkt för frilansare i Malmös kulturliv. Att ständigt vara i rörelse, testa ny
mark, och hitta nya metoder för att samtliga medarbetare på teatern ska kunna utföra sitt yrke på bästa sätt har skapat en arbetsplats
som överglänser de flesta i fråga om
personalens välbefinnande. Det är en självklarhet för oss att följa Riksavtalet mellan Svensk Scenkonst och Teaterförbundet.
Vår publik reser in från grannkommuner och resten av Sverige, vi har en etablerad relation med Malmöskolor i alla ålderskategorier
och når i högre grad än andra teatrar publik bestående av personer med funktionsvariationer. Tillgänglighet är en självklar del av vårt
publikarbete och handlar om att tillgängliggöra teatern för alla som kan tänkas vara intresserade, oavsett funktionsvariation eller
ursprung. Den sceniska representationen, att publiken får möta skådespelare med funktionsvariationer, gör oss till en naturlig
mötesplats för exakt den målgruppen.
På den internationella arenan etablerar sig teatern som en av Europas mest framstående teatrar inom det som kallas disability arts, där
vi gör oss kända för vår högkvalitativa scenkonst och en utmanare av normer och stereotyper. Det sätter även Malmö på den
internationella kulturkartan inom området.

5. Ekonomi
Sökt belopp och totala intäkter för 2022
Summorna ska vara desamma som ni anger i ekonomibilagan.
Ange belopp i kronor
Sökt belopp för verksamhetsstöd från Malmö kulturnämnd

2706060

Budgeterade totala intäkter

11232492

Bilaga för ekonomi
Bifoga den ifyllda ekonomibilagan här.
Moomsteatern Verksamhetsstöd 2022 - Ekonomibilaga.xlsx (22 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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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 eller påverkan av corona-pandemin.
Då de flesta i vår fasta ensemble befinner sig i riskgrupp har vi upplevt ett extra stort ansvar kring vilka aktiviteter vi kan genomföra
under pandemin. Det tog lång tid för Moomsteatern att hitta vägar för att skapa digitalt material att nå publiken med. Ett sådant arbete
genomfördes under 2021 och den erfarenheten tar vi med oss in i 2022. För Moomsteatern har vaccinet inneburit en lättnad och vi ser
att det möjliggör för oss att sammanföra våra medarbetare igen, om än dock med fortsatt försiktighet. Vi bedömer att produktioner
inom det närmaste året kommer att kunna spelas för en live publik, med reservation för att det kan röra sig om en mindre publik. Vi
ser att det är klokt att även planera för digitala produktioner av våra föreställningar.
För att bemöta pandemins biverkningar kommer vi att fortsätta behöva ta in extern kompetens för att kunna göra kvalitativ filmad
scenkonst. De resurser som krävs ifråga om kameror och personal för att göra detta finns inte på Moomsteatern och skulle kräva större
ekonomiska investeringar än att anlita kompetensen och tekniken externt då den behövs. Idag torde alla vara medvetna om att
produktionen av en kvalitativ filmad scenkonst kräver mer än en avfilmning av föreställningen. Under 2022 budgeterar vi för att filma
en av våra produktioner; den nyproducerade barnproduktionen i turnéformat, då vårens uppsättning av The Erased redan har
producerats som film och höstens samarbete med Helsingborgs stadsteater kräver en vidare dialog med dem kring hur detta skulle
kunna se ut.
Att skapa en professionell teater med skådespelare med funktionsvariationer kostar mer än att skapa en teater med skådespelare utan
funktionsnedsättningar. Det behöver satsas på mer personal runt skådespelarna för att få arbetet att fungera och det behöver satsas på
kompetensutveckling för skådespelarna. Möjligheterna att göra turnéer som är kostnadseffektiva krymper, då det behöver finnas
stödpersoner med vid turné och det är svårt att spela mer än en föreställning per dag. En del skådespelare klarar inte att jobba med
flera produktioner samtidigt och att spela en föreställning som inte spelats under lång tid kräver en ordentlig repetitionsperiod. På
samma sätt som det innebär extra kostnader att tillgänglighetsanpassa teatern för publiken så innebär det extra kostnader att
tillgängliggöra scenarbetet.
Men det som vi får tillbaka är ett samhälle och en scenkonst som är demokratisk och inkluderande, som är större, bättre och vackrare!

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.
Information om digitala arrangemang kan ni ange längre ner under Kompletterande statistik för verksamhet i Malmö.
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. 2021

Prel. antal
publik 2021

Planerat
antal arr.
2022

Planerat
antal publik
2022

Stilla Storm*

Offentlig

3

150

0

0

Spöket på Canterhus, live*

Offentlig

16

800

8

400

Spöket på Canterhus, digitalt

Offentlig

1

100

4

400

Spöket på Canterhus,
skolföreställningar*

Förskola/skola

6

300

3

150

Skapande Skola

Förskola/skola

16

228

15

225

The Erased, live*

Offentlig

0

0

14

1120

The Erased, digitalt

Förskola/skola

0

0

8

800

Det bor en prinsessa på månen

Förskola/skola

0

0

12

300

Didi och Gogo väntar på bussen

Förskola/skola

0

0

10

1000

42

1578

74

4395

Summering
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Publika arrangemang utanför Malmö
Typ av arrangemang

Prel. antal arr. 2021

Prel. antal publik
2021

Planerat antal arr.
2022

Planerat antal
publik 2022

Erased, digitalt, Crossing the Line
Festival

1

600

0

0

In Full flight, digitalt, Ogmius

1

350

0

0

Stilla Storm, digitalt, Crossing the
Line Festival

1

500

0

0

Workshop i Rotterdam,
Nederländerna

1

50

0

0

Föreläsning Eslövs bibliotek

1

150

0

0

Didi och Gogo väntar på bussen,
utbudsdagar Hässleholm

1

0

1

100

Peter Pan på Helsingborgs
stadsteater

0

0

22

8000

Summering

6

1650

23

8100

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 2021
Med åldersspannen menas föreställningens målgrupp.
Produktionens namn och typ av
föreställning

0-12
år

13-18
år

19-25
år

26+
år

Premiär
(årtal)

Spelperiod under
2021

Antal
medverkande
på scen

En Stilla Storm, på Malmö Sommarscen

Nej

Ja

Ja

Ja

2021

19-21 juni

50

The Erased, digitalt på CTL festival

Nej

Nej

Ja

Ja

2020

september

9

Spöket på Canterhus

Ja

Nej

Nej

Ja

2021

12 nov - 29 dec

9

Egna sceniska produktioner som spelas under 2022
Produktionens namn och typ av
föreställning

0-12
år

13-18
år

19-25
år

26+
år

Premiär
(årtal)

Spelperiod under
2022

Antal
medverkande
på scen

The Erased

Nej

Ja

Ja

Ja

2020

mars

9

Det bor en prinsessa på månen, faktiskt!

Ja

Nej

Nej

Nej

2020

maj

2

Didi och Gogo väntar på bussen

Ja

Nej

Nej

Nej

2022

september

3

Peter Pan, samproduktion med Helsingborgs
stadsteater

Ja

Nej

Nej

Ja

2022

november december

10

Spöket på Canterhus

Ja

Nej

Nej

Ja

2021

2 - 23 januari

9
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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).
Ja
Andra aktiviteter i Malmö
Viktig information kan vara:
Typ av aktiviteter, målgrupper och eventuella samarbetsparter. Målgrupper kan exempelvis vara deltagare inom en
viss åldersgrupp, medlemmar eller professionella utövare inom ett konstområde.
Omfattning. Exempelvis antal aktiviteter och deltagare under 2022.
Antal enskilda personer som deltar aktivt i verksamheten och hur många av dessa som är Malmöbaserade. Ange
preliminärt för 2021 och planerat för 2022.
Ta inte med uppgifter om repetitioner, medlemsmöten, arbetsmöten eller liknande.
*De uppskattade publiksiffrorna i Malmö, ovan, är baserade på att vi endast kan ta emot 50 pers i publiken.
Inom ramen för projektet Viaductus har vi planerat för 4 st workshoplabb i Malmö - 2 av dessa arrangeras på Moomsteatern och 2 av
dem på Skånes Dansteater - och räknar med att ungefär 80 personer deltar sammanlagt. Ifall ansökan till Arvsfonden inte går igenom
kommer vi tillsammans med ShareMusic och Skånes Dansteater ändå att genomföra ett labb, men når då snarare 20 deltagare.
Vi kommer att fortsätta med fortbildningsinsatser för vår ensemble och under 2022 kommer en stor del av dessa att göras tillsammans
med deltagare från Teaterakademin Daglig Verksamhet. Sammanlagt 12 skådespelare med funktionsvariationer deltar under året i
workshops, labb och fortbildningsinsatser.
En del av samarbetet med Teaterakademin DV är att bistå med utlåning av vår scen, teknik och konstnärlig rådgivning. Vi planerar
under hösten 2022 för ett musikallabb på Moomsteaterns scen i Malmö, då vår ensemble befinner sig i Helsingborg. Detta labb görs i
samarbete med ShareMusic och kommer att resultera i en redovisning för ca 100 personer.
Vi fortsätter att hålla våra dörrar öppna för studiebesök och föreläsningar på Moomsteatern. Under åren innan pandemin nådde vi i
snitt 500 personer om året genom den typen av arrangemang på vår scen i Malmö, och borde kunna nå ett liknande antal under 2022,
ifall pandemins effekter inte påverkar möjligheter att genomföra den typen av besök.
Kompletterande statistik för verksamhet i Malmö
Beskriv omfattningen av aktiviteter under 2021 och 2022 som ni inte redovisat i ovanstående frågor. Ta även med digitala
arrangemang.
Vi har under Publika arrangemang utanför Malmö redovisat vårt förväntade antal tittare/deltagare till de digitala arrangemang vi gör
inom ramen för våra EU-projekt under 2021. Under Publika arrangemang i Malmö har vi tagit med de digitala arrangemang som vi
planerar att genomföra i Malmö under 2022 (dvs digitala föreställningar av The Erased och Spöket på Canterhus).
Det enda vi inte redovisat under ovanstående frågor är de digitala aktiviteter vi gjort under våren 2021. I mars 2021 lade vi ut "CoronaTV" (http://moomsteatern.com/coronatv-lat-moomsteatern-halla-dig-sallskap-i-karantanen) och fick ungefär 600 visningar. I april
2021 lade vi ut humorserien Mumsteatern (http://moomsteatern.com/valkommen-till-mumsteatern/) har i maj 2021 kommit upp i
ungefär 500 visningar.

7. Övriga bilagor
Övriga bilagor
Det kan exempelvis vara en fördjupad verksamhetsplan eller en extra bilaga om budgeten.
VerksamhetsplanMoomsteatern2022.pdf (9,12 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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