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VISION & MISSION

VISION & MÅL ALLEZ-HOP!

VISION
Vi vill skapa en värld där alla barn har lika 
möjligheter att växa och utvecklas trots 

olika social, ekonomisk och  
kulturell bakgrund.

MISSION
Vårt uppdrag är att med nycirkus som  

verktyg ge alla barn möjlighet till personlig  
utveckling med självkänsla och grupp-
samarbete i förgrunden samt vara en  
plattform för integrering i samhället.

Bild: Lennart Sjöberg
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BAKGRUND  
OCH PROBLEMATIK

Samhälle – Göteborg är idag en av Europas mest segregerade 
städer. Invandrare och nyanlända koncentreras till vissa förorter 
i staden. Många av barnen i dessa Göteborgs socioekonomiskt 
utsatta områden drabbas av sysslolöshet och låg självkänsla vilket 
kan leda till depression och i framtiden till missbruksproblem 
och i förlängningen en risk att dras in i kriminella gäng. Många 
barn och unga mår även dåligt idag pga att segregationen ökar i 
vårt samhälle. De socioekonomiska och kulturella skillnaderna är 
stora vilket inverkar på livsvillkor och hälsa som främst påverkar 
barnen. Intolerans mot invandring är en annan stressfaktor för 
barn med invandrarbakgrund. Befolkningen har få möjligheter att 
träffas vilket ytterligare ökar fördomar och minskar förståelsen 
mellan människor.

Grupp – Konkurrensen i dagens samhälle utsätter många 
barn för stress, motverkar deras förmåga till gruppsamarbete 
och solidaritet och sänker deras självkänsla. Prestationsstressen 
kan vara en utmaning för många barn och unga och de kan må 
dåligt av detta. Segraren prioriteras i idrottstävlingar och idén om 
konkurrens betonas överhuvudtaget i samhället och de förmodade 
fördelarna med tex idrottstävlingar kan ifrågasättas. Konkurrens 
är en oemotsagd faktor som även anses vara avgörande för  
professionell och personlig framgång. Flera undersökningar visar 
att många barn känner sig osäkra, utsatta och stressade i sin  
vardag idag. 

Individ – Den låga självkänslan hos barn idag, både i centrum 
och i de segregerade förorterna, kan bero på många faktorer varav 
segregationen, fördomar mot invandrare och konkurrensen i 
barnens vardag är bland de viktigaste. Det leder till en känsla av 
utanförskap vilket gör dem osäkra och rädda att göra misstag och 
hämmar deras förmåga att övervinna utmaningar inom många 
områden i livet; fritid, skola, idrott, yrkesutbildning etc.

BAKGRUND &  
PROBLEMATIK ÅRSRAPPORT 2016

6



VÅR IDÉ –  
VÅR STRATEGI

Cirkus Unik verkar på tre olika nivåer: individ-, grupp- och samhällsnivå. 

På individnivå lägger vi stor vikt vid att främja självkänslan hos barnen. Som 
grund för detta skapar vi en trygg miljö där barnen kan utvecklas i sin egen takt utan 
att jämföra sig med andra. Vikten läggs på själva utvecklingsprocessen och inte vid 
prestationer. Om ett barn kan göra ”fel” inför sig själv och gruppen utan att känna sig 
obekväm då har vi kommit långt. Vi arbetar med att lugna de oroliga och utmana de 
lugna till vidare framsteg. Cirkus handlar just om att hantera utmaningar, fysiska och 
psykiska, och med vårt personliga bemötande respekterar vi var och ens utveckling

På gruppnivå värdesätts just lagarbete och samarbete. Vi arbetar för att barnen ska 
känna tillhörighet i gruppen och ta ansvar för gruppen och vilja hjälpa sina kamrater. 
Alla har en plats i cirkus oberoende av prestation och var och en kompletterar de andra 
i gruppen. Ett fint exempel är när vi bygger pyramider där var och en måste vara lyhörd 
för sin egen och de andras plats i konstruktionen annars faller den samman. Barnen 
lär sig respektera och acceptera varandras olikheter eftersom det inom cirkus inte finns 
konkurrens. Genom att acceptera varandras olikheter accepterar barnen sig själva – vi 
är alla olika och lika! För att ytterligare understryka gruppens betydelse startar 
vi och avslutar varje lektion på samma symboliska sätt genom att forma en stor 
cirkel där alla håller varandras händer och tillsammans utbrister i vårt  
gemensamma cirkusrop: “Allez hop!”.

Den tredje nivån på vilken vi arbetar är samhällsnivån, där syftet är att främja  
integrering i vårt samhälle av barn och vuxna med olika socioekonomisk och  
kulturell bakgrund. Vi vill skapa en mötesplats och ge möjlighet för barn och deras 
föräldrar att träffa andra från olika bostadsområden – alla med cirkus som en 
gemensam nämnare och universellt språk. Vi vill ta tillvara 
den rika kulturella mångfalden i vårt samhälle och visa på att 
likheterna överbryggar olikheterna och att olikheterna är en till-
gång. Med en god grund lagd redan på individ- och gruppnivån 
kan barnen på ett naturligt sätt känna sin egen tillhörighet i 
samhället med sina olikheter och likheter, samt acceptera andra 
med olika bakgrund än de själva.

VÅR IDÉ –
VÅR STRATEGI ALLEZ-HOP!

SAMARBETE

INTEGRATION

SJÄLVKÄNSLA
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MÅLGRUPP ÅRSRAPPORT 2016

MÅLGRUPP

Vår främsta målgrupp är barnen med olika socioekonomisk 
och kulturell bakgrund i våra cirkusskolor i flera stadsdelar 
i Göteborg. Dessutom arbetar vi med föräldrarna till dessa 
barn, främst i programmet Mötesplats. 

Vi vänder oss också till Ansvariga i den offentliga sektorn 
för utökat samarbete i skolorna.
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MÅLGRUPP ALLEZ-HOP!
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AKTIVITETER ÅRSRAPPORT 2016
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CIRKUSSKOLA ALLEZ-HOP!

I Cirkusskolorna arbetar vi direkt med de enskilda  
individerna, barn i åldrarna 7-12 år och erbjuder en  
meningsfull sysselsättning som ökar deras självkänsla 
och gruppsamhörighet. Säkerheten är oerhört viktig i hela 
verksamheten och de små grupperna möjliggör ett unikt 
och personligt bemötande av varje barn där vi uppmärk-
sammar deras konstanta utveckling och hjälper dem att 
hela tiden utmana sig själva, var och en i sin egen takt.

ANTAL BARN SOM  
DELTOG I VÅR  
CIRKUSSKOLA 2016

TEKNIKER

SÄKERHET

ELEVER 
I VARJE 
GRUPP

ANTAL 
GRUPPER

JONGLERING
AKROBATIK
PYRAMIDER
LUFTAKROBATIK SOM 
TYG, RING, REP, TRAPETS

LEDARE MED HÖG  
SÄKERHETSUTBILDNING 
INOM RIGGING
13 ELEVER PER  
2 INSTRUKTÖRER

225

13 14

CIRKUSSKOLA
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CIRKUSSKOLA ÅRSRAPPORT 2016

7 OMRÅDEN

VÅRA PARTNERS

Cirkus Uniks skolor 
finns i sju stads-
delar i Göteborg. 
Vi vill finnas där 
barnen, som mest 
behöver oss finns, 
och målet är att 
utvidga till fler  
områden.

ANGERED

LUNDBY

TYNNERED MAJORNA

CENTRUM

FRÖLUNDA

BISKOPSGÅRDEN

FRÖLUNDA - HISINGEN -
ANGERED - TYNNERED
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CIRKUSSKOLA ALLEZ-HOP!

STATISTIK OCH 
PROGNOS
DIAGRAM ÖVER CIRKUS UNIKS TILLVÄXT FRÅN 2014 – 2016
Efterfrågan av våra tjänster och cirkus är mycket stor och för att kunna möta den stora 
efterfrågan har vi utvecklat och utökat vår struktur bland annat genom att utbilda 8 nya 
lärare i vår metodik till cirkusskolorna.

Vi har byggt ut vårt samarbete med Kulturskolorna i Göteborg samt prioriterat förorter 
med socioekonomisk och kulturell mångfald vid valet av skolor.
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MÖTESPLATS ÅRSRAPPORT 2016

MÖTESPLATS

Inspiration – Plats: Frölunda kulturhus 
Den 3e april träffades 130 personer, cirkuselever 
och föräldrar från 6 olika stadsdelar i Göteborg, 
för att tillsammans få inspiration och motivation 
inför den stora cirkusshowen som de kommer att 
skapa under hösten 2016. Det var en träff i  
glädjens tecken, det bjöds på cirkusfilmer från 
olika delar av världen, föreläsning och bullar.

Tema – Plats: Angered, Kulturatom 
Den 8e maj organiserades en träff där vi enades 
om temat för höstens stora gemensamma  
cirkusshow. Barnen delades in i olika grupper, 
blandade stadsdelar. Det är viktigt att idén 
kommer från barnen vilket ökar känslan av 
delaktighet. Tillsammans med ledarna ritade de 
teckningar kring vårt tema STAD. Efteråt byggde 
vi en stor pyramid och bjöd på fika!

 
 
 
 

Rekvisita – Plats: Sjumilahallen,  
Biskopsgården 
Den 5e juni organiserades en träff där vi till-
sammans med barnen skapade rekvisita och  
scenografi baserat på barnens idéer. Lisa Bengts-
son, designer hjälpte barnen, med mycket krea-
tivitet att skapa unika konstverk för vår  
gemensamma show. Det är roligt att se barnen 
från olika stadsdelar samarbeta.

Repetitioner – Plats: Sjumilahallen, 
Biskopsgården 
Under 2016 har vi undersökt, funderat och 
kommit med idéer och åsikter genom en värde-
full process där delaktighet, skaparglädje och 
gemenskap varit viktiga ingredienser under vår 
resa. Genom nycirkus och workshops har vi övat, 
pratat, skapat, skrattat, byggt, vågat, ritat, tränat, 
designat, svettats, fikat, busat, kramats och  
kämpat tillsammans. Volontärverksamheten 
och föräldrarnas insats med till exempel fika var 
oerhört viktig för att skapa möjligheter för ökat 
föräldradeltagande och samverkan.

TRÄFFAR
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MÖTESPLATS ALLEZ-HOP!

TEMATRÄFF

REKVISITATRÄFF

REPETITIONER

INSPIRATIONSTRÄFF
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MÖTESPLATS

Showen STADEN den 10 december var resultatet av en lång resa 
av vår mötesplats verksamhet i Cirkus Uniks regi år 2016. Mer än 
100 barn från våra cirkusskolor runt om i Göteborg uppträdde 
tillsammans efter att de själva skapat tema, scenografi och  
koreografi. Vi hade hjälp av 45 volontärer som alla arbetade  
hårt och entusiastiskt.

STADEN symboliserar en plats, ett hem, en värld – ur barnens  
perspektiv. En stad där alla är lika värda, alla får leka och vara 
precis som man är. Showen blev en stor publiksuccé bland alla de 
400 föräldrar och vänner som kom, och fick även stor uppmärk-
samhet i både press (GP) och TV i Göteborg (SVT VästNytt). 

ANTAL  
MEDARBETARE

ANTAL I
PUBLIKEN

ANTAL
BARN

ANTAL
VOLONTÄRER

13 400
10045

ÅRSRAPPORT 2016
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MÖTESPLATS ALLEZ-HOP!
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WORKSHOPS ÅRSRAPPORT 2016

Under alla skollov håller vi work-
shops. Där kommer vi i kontakt med 
barn från hela Göteborg med omnejd 
och kan introdu cera en helt ny  
aktivitet med oanade och spännande 
cirkustekniker, vilket hos deltagarna 
kan väcka en önskan om en rikare 
fritidssysselsättning. Det är också en 
möjlighet att väcka dolda talanger 
och intressen. Delaktighet är en viktig 
del av Cirkus Uniks strategi, och här 
kan barnen prova på, på riktigt.

ANTAL  
BARN

ANTAL
WORKSHOPS

610

31

WORKSHOPS

Bi
ld

: J
ai

lto
n 

C
ar

ne
ir

o

18



WORKSHOPS ALLEZ-HOP!

PARTNERS

OMRÅDE

HJÄLLBO KORTEDALA TYNNEREDBISKOPS-
GÅRDEN

HAMMAR-
KULLEN

ANGERED FRÖLUNDA ALINGSÅSALEHISINGS-
BACKA
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SHOW ÅRSRAPPORT 2016

SHOW

Med Cirkus Uniks Shower – Sista Minuten-resan 
och Busningstid för vi ut nycirkus till en större  
publik på scener, gator och torg. Att se vuxna 
uppträda kan vara inspirerande, men när barn ser 
andra barn uppträda ger det en helt annan  
känsla, som kan väcka dolda drömmar om att 
också få vara en del av en kulturell aktivitet.

En resa där barnen tar med sina föräldrar 
till drömmarnas och en nyfikenhetens värld. 
Föreställningen påminner alla vuxna & barn om 
att stänga ner skärmen, lägga undan tidningen 
och ge sig hän tillsammans mot en plats där ni 
möts på riktigt.  

En kvinna ger sig plötsligt ut på en resa men blir 
överraskad när hon träffar piloten som ska ta 
henne med på äventyret. Publiken bjuds på en 
rolig och poetisk resa. Artisterna uppträder i rep 
och ring högt upp i luften.

BUSNINGSTID SISTA MINUTEN-RESAN
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PROGRAMPRODUCENT ALLEZ-HOP!

PROGRAMPRODUCENT 
FÖR BARNKULTURKALASET

Cirkus Unik bjöds in som extern program producent 
till det Internationella Cirkusprogrammet för  
Göteborgs Kulturkalas. Med 1,5 miljoner besök 
under sex dagar är Göteborgs Kulturkalas en av 
Nordens största kulturfestivaler. Vi producerade 
en hel vecka av Nycirkus tillsammans med  
Barnkulturkalas-teamet med 7 föreställningar av 
5 olika grupper från 5 länder: Argentina, Brasilien, 
Spanien, Ungern och Sverige. Cirkus Unik brinner 
för denna festival eftersom vi delar samma  
värderingar som tillgänglighet, hållbarhet och 
mångfald. Det är en underbar möjlighet att få  
inspirera barn till att delta aktivt i konst och kultur.

21



TEAM ÅRSRAPPORT 2016

TEAM

JAILTON CARNEIRO

ELIN LÜTKE

Jailton Carneiro växte upp i en favela i  
Salvador, Bahia, i Brasilien.

När Jailton var pojke varnade hans föräldrar 
honom för att ta vägen via stranden på hemväg 
från skolan, för att det var farligt, men dragnings-
kraften var för stark. När Jailton var tolv år 
trotsade han rådet, smet in i cirkustältet – och 
blev fullständigt fångad av den akrobatik som 
tränades där. Cirkusprojektets syfte var just 
att fånga upp barn och ungdomar från fattiga 

områden, och människorna på cirkusen blev 
Jailtons andra familj. Jailton lärde sig teknik, 
redskap, luftakrobatik och säkerhet från grunden 
och var snart en fullfjädrad artist.

Under flera år i början av 2000-talet turnerade 
han som professionell akrobat med den världs-
ledande nycirkusgruppen Cirque de Soleil. 2011 
kom han med Elin Lütke till Sverige och  
Göteborg, och startade snart sin egen cirkusskola 
– det som i dag har blivit Cirkus Unik.

När Elin Lütke gick i gymnasiet i São Paulo, 
Brasilien, kom hon i kontakt med en organisation 
som samlade in böcker till barn i fattiga områden 
av staden. Hon och hennes klasskamrater åkte buss 
till olika förorter och läste högt ur böcker för barn 
som aldrig tidigare kommit i kontakt med litteratur.

Då föddes hennes engagemang mot sociala orätt-
visor och hennes vilja att arbeta för att  
förändra samhället. Hon jobbade med miljöfrågor, 
avfallshantering och med olika sociala projekt i 
Brasilien. På fritiden gick hon med i en cirkusskola 
och upptäckte glädjen med akrobatik och med att få 
leka trots att man var vuxen.

Hon upptäckte också att cirkusen kan vara ett 
verktyg för att komma tillrätta med sociala 
orättvisor. I flera år reste hon tillsammans med 
Jailton Carneiro och Cirque de Soleil innan paret 
slog sig ner i Göteborg 2011 och startade Cirkus 
Unik.

Elin har också en masterexamen inom Globala 
Studier vid Göteborgs Universitet. Bi
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CIRKUSPEDAGOGER

AURELIA
INGELVIDE

Jag är Aurelia och har hållit på med 
cirkus i många år. Sedan några 

terminer tillbaka har jag undervisat 
i cirkus och till hösten bär det av till 
Köpenhamn och cirkusskola! Cirkus 

ÄR en fantastisk sport med stor 
variations bredd där alla kan hitta 
något de gillar, jag är glad att den 

börjar få allt större spridning!

ISABELLE
NORDEHAMMAR 
Jag är utbildad på Performing Arts 
School i Göteborg. Jag har erfaren-

het inom rytmisk gymnastik. Det jag 
gillar mest med cirkus är att få göra 

trix uppe i luften (även om det är lite 
läskigt ibland)

KLARA 
LJUNGDAHL

Klara Ljungdahl är en väldigt glad 
och entusiastisk tjej, älskar cirkus, 
speciellt luftakrobatik. Hon är en 
sådan tjej som alla barn bli kära i.

JOAKIM
NORIN 

Jag är utbildad yrkesartist på 
Performing Arts School och sysslar 

väldigt mycket med musik och sång. 
Det bästa med cirkus är att alla, 

både vuxna som barn får chansen att 
komma tillbaka till nått som  

är så viktigt: Leken.

MARTINA
JAKOBSSON 

Jag är utbildad till konstnär och 
yogalärare. Jag har uppträtt med 

eld-dans och akrobatik i olika 
sammanhang runt om i världen. 

Cirkus handlar för mig om personligt 
uttryck, lekfullhet, styrka,  

balans och samarbete.
LOVE

DAHLIN 
Jag började jonglera när jag var 12 år 
gammal och efter att ha tränat själv 

flyttade jag 2013 till Köpenhamn och 
började träna i en cirkusskola. Först 

AFUK (Akademiet for utaemmet 
kreativitet) och sedan AMOC (Acad-
emy for modern circus). Det bästa 

med att undervisa i cirkus tycker jag 
är att få dela med sig av sin kunskap 

och se att barnen utvecklas.

HENRIK
JANSSON

Jag är utbildad dansare och musikal-
artist från PAS. Det bästa med cirkus 
tycker jag är att man får klättra och 
hänga upp och ner! Det är träning 

som känns som lek.

CAROLINA
NÄSMAN

Jag är en blivande Musikalartist 
på Performing arts school här i 

Göteborg, men med rötterna i vackra 
höga kusten i Västernorrland där jag 
började livet som en riktig sportper-
son. För mig är Cirkus fantastiskt då 

grundmottot är att alla ska kunna 
förstå och vara en lika viktig del av 
gruppen som alla andra men på sitt 
egna unika sätt. Samtidigt som en 
får känna sig viktig så är det också 
riktigt roligt och fysiskt krävande, 

vilken grej!

TEAM ALLEZ-HOP!

Vår succé hade ej varit möjlig utan alla våra  
hängivna pedagogers hårda arbete
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TEAM ÅRSRAPPORT 2016

LENA
LÜTKE,

ADMINISTRATION 
Hej, jag heter Lena och är 
så glad att vara med på ett 

hörn och göra Göteborg lite 
gladare för många barn! Jag 

hjälper till med att svara på en 
del e-mail och renskriva lite 

texter. 

ANNA
CEDERBERG

SCENKONSTPRODUCENT 
Anna Cederberg, scenkonst-

producent, som tidigare 
jobbat med bland annat  

Göteborgs Dans och teater-
festival, ilDance, Charlotte 
Engelkes och 3:e Våningen. 

Jag jobbade med att  
koordinera Cirkus Uniks show 
Staden med 100 barn på scen 
från sex olika stadsdelar. Ett 
projekt som tilltalade mig då 
det handlade om integration 
och möten mellan både barn 
och föräldrar på ett okonstlat 
och jämlikt sätt; extra viktigt 

att just barnen får möta andra 
barn och deras familjer från 

andra kulturer och  
bakgrunder än de man  

själv är van vid.

JESPER
EHRLING

GRAFISK DESIGNER 
Cirkus Unik är ett roligt och  
spontant gäng som utstrålar 
god energi och som står för 

bra saker. Varje nytt uppdrag 
är en rolig och spännande 

utmaning.

MEDARBETARE

LISA
BENGTSSON 

DESIGNER 
Att arbeta med kultur, konst 
och design tillsammans med 
unga människor är fantas-

tiskt. För mig betyder det att 
hitta en bra balans mellan 

flexibilitet, struktur, lek och 
gemenskap. Att vara vuxen 
och jobba tillsammans med 
barn krävs en oerhörd när-
varo och samtidigt visa tillit 
och hålla sig i bakgrunden. I 

mina ögon gör Cirkus Unik ett 
otroligt arbete för barnens  

egna kultur genom  
nycirkusens alla ingredienser. 
Det finns utrymme för både 

utmaning och trygghet, över-
raskningar och glädje. Min 

drivkraft som barnkulturde-
signer är att bidra till fler fria 
och lustfyllda leksituationer, 
genom material och verktyg 
 – men också som människa. 
Det är både roligt och spän-

nande att vara med på Cirkus 
Unik’s resa – där både stora 
och små får utmanas, mötas, 

leka, lära och utvecklas.

Vår succé hade ej varit möjlig utan alla våra  
hängivna medarbetares hårda arbete
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KOMMUNIKATIONS-
GÄNGET

FREDRIK SANDBERG  
OCH LINA BRANDT  

Art Direction och  
Grafisk Form 

ULF ROOSVALD  
Skribent

CATRINE  
HENRIKSSON  
 Projektledare 

LENNART SJÖBERG  
Fotograf

Tre av oss är föräldrar till barn 
i Cirkus Unik, och vi arbetar på 
olika sätt med kommunikation. 
Tillsammans med några vänner 

och kollegor ville vi hjälpa till 
med det vi kan. Vårt jobb har 
innefattat bland annat grafisk 
profil, idé, bildmanér och pro-

jektledning av en fotografering, 
riktlinjer för språk och tonalitet 

i texter, skrivande av övergri-
pande presentationstexter, 

hemsidesstruktur med mera.
Allt har varit väldigt givande, 

inte minst för att Elin och 
Jailton är så generösa med sin 

energi. Vi hoppas och tror att vi 
kan vara delaktiga i fler Cirkus 

Unik-projekt i framtiden.

TEAM ALLEZ-HOP!

JOAKIM
NORIN

MUSIKANSVARIG

Att vara med som musik-
ansvarig är kreativt, 

utmanande och roligt. Jag 
känner mig lyckligt lottad och 
stolt över att få förtroendet att 

fylla positionen som musik-
ansvarig. Att arbeta med Elin 
och Jailton är som en tur på 
en karusell för det är otroligt 

roligt men när som helst 
kan det komma en loop eller 
sväng som gör att något nytt 
händer. Det bästa är att efter 
varje gång så känner jag att 

jag gärna tar en tur igen.

MARÇAL
TORRA

WEBDESIGNER  
Arbeta med Cirkus Unik det 
är som att jonglera! Det är 

fint och roligt att se på, men 
det finns mycket jobb bakom 
för att kunna hålla alla bollar 
i luften som Elin och Jailton 
kan. Och allt i en fantastisk 

miljö med mycket kreativitet!

DIANA
KUZMANOVA

REVISOR 
Som revisor har det alltid 

varit ett nöje att jobba med 
engagerade och målinriktade 
företagare men att träffa och 
samarbeta även med så posi-

tiva och glädjespridande män-
niskor som Elin och Jailton är 
riktig tur. Med sin entusiasm, 
professionalism och arbetslust 

har de förvandlat sin lilla 
dröm till ett vinnande projekt 

och realiserad ide!  
Lycka Till Cirkus Unik!
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ANNA HARRIS,
SPOTIFY

Anna arbetar på Spotify, där 
hon ansvarar för bolagets 
strategi inom Premium-

segmentet. Hon är uppvuxen 
i USA och flyttade till Sverige 

under 2014 för att läsa en 
masterutbildning på KTH. 

Anna började engagera sig i 
Reach for Change eftersom 
hon tror starkt på organi-

sationens mål att förbättra 
världen för barn.

Cirkus Unik tillhandahåller 
en otrolig plattform där barn 

får vara sig själva och kan 
lära sig utveckla det självför-

troende som är så kritiskt 
för deras utveckling. Anna 
ser också cirkusen som ett 
sätt att reducera stigma-

tisering på, och även för att 
sammanföra samhällen. Hon 

är verkligen glad över sitt 
samarbete med Cirkus Unik 
och ser fram emot bolagets 

fortsatta utveckling.

OLA  
PETTERSSON,

TELE2
Ola är ansvarig för Kundser-
vice på Tele2 och har kommit 

i kontakt med Cirkus Unik 
genom Reach for Change.  

Ola är involverad i  
Reach For Change för att 

han tror på möjligheten att 
förändra och förbättra för 

alla barn i Sverige genom att 
skapa resurser och ekonomis-
ka möjligheter till engagerade 

personer med unik kompe-
tens inom sitt område.

Cirkus Unik har verkligen allt 
det Ola tror på; genom att 

använda Cirkusen som förän-
dringsverktyg så kan man 
skapa möjligheter för barn 
att få bättre självkänsla och 

följa sina drömmar. Förutom 
visionen så känner Ola också 
starkt för grundarna Elin och 
Jailton samt deras förmåga 

att engagera genom cirkusen.

JOAKIM  
KLINGSPOR,

MTG
Joakim arbetar som  

projektledare i mediabolaget 
MTG och kom i kontakt med 

Cirkus Unik genom Reach 
for Change Advisor Board 

Program.

Joakim är involverad i Reach 
for Change för att han tror 
på att göra skillnad i barns 

liv genom drivna och duktiga 
sociala entreprenörer.

Joakim tror på Cirkus Uniks 
modell att genom cirkus 
skapa en säker plats för 

barn med olika bakgrund att 
utvecklas och samtidigt skapa 

förutsättningar för  
integration.

TEAM ÅRSRAPPORT 2016

ADVISOR BOARD
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BARNENS HISTORIER ÅRSRAPPORT 2016

BARNENS HISTORIER

DINA
Enligt föräldrarna:

Dina är en människa som känner in sig själv. 
Hon har en stor integritet och är inte ett barn 
som går till cirkusen för att de vuxna vill det. I 
Jailtons och Elins personliga och professio nella 
ledarskap känner hon sig trygg. Hon går in i 
cirkussalen något försiktig och avvaktande och 
kommer ut hoppandes och skuttandes, ivrig att 
visa oss föräldrar det hon tyckt mest om att trä-
na på denna dag. Vi är ofta bland de sista som  
lämnar salen. 

Vår Dina, som är fem och ett halvt år gammal, 
har genom cirkusen utvecklat en fantastisk 
rörelseglädje. Under en dryg termin har hon  
successivt tagit fram en djärvhet som nu också 
börjat bottna i henne själv. Elin och Jailtons 
tydlighet och entusiasm genomsyrar varje cirk-
ustillfälle och varje gång påminns jag om att det 
är en ynnest att vi får vara med om Cirkus Unik 
och Elin och Jailtons ledarskap!  

Dina ingår i en grupp med barn i blandade 
åldrar. Flera av barnen fullständigt sprudlar 
när de kommer in i cirkussalen. De visar sådant 
mod, nyfikenhet och lust! En stor fördel med 
denna åldersvariation är att de äldre barnen 
kan bana väg för Dina och inspirera henne till 
att ta ytter ligare kliv framåt i att våga. Dina får, 
genom cirkus ens seriösa lekfullhet, utveckla sin 
kroppsmedvetenhet, fokus, styrka och inre mod. 
Samtidigt får hon övning i att känna in andra; 
Hon behöver förhålla sig till andra både mentalt 
och fysiskt för att det skall fungera i salen.

Uppvisningen vid juletid är en ren fröjd. Vacker 
musik lägger stämningen. En förälder spelar på 
sin saxofon, vilket tar fram en personlig atmos-
fär. Jailton och Elin vill att det estetiska  
uttrycket också blir starkt. Det skapar fram-
förallt en seriositet och allvar i stunden. 
Alla barn följer ett klädtema och blir proffsigt 
sminkade till katter. Varje barn får en egen 
stund framför föräldrarna. Flera av oss blir 
mäkta förvånade över den akrobatik som  
barnen utövar. Det är seriösa cirkuskonster, 
med ordentliga och riktiga cirkusredskap! 
Det som slår mig dock är att det inte är en 
uppvisning i klassisk bemärkelse. Det handlar 
inte om att barnen skall visa vad de kan. När 
jag ser på Dina ser jag ett litet barn som förstår 
hur viktigt det är att lyssna på sin kropp likväl 
som det är viktigt att låta den mentala delen ta 
plats för att komma vidare. Och hon är på en 
trygg plats för Elin finns där och ledsagar henne 
i rörelserna. Och så inträffar för en stund magi i 
rummet. I denna stund är det som om hon leder 
sig själv. Jag ser att hon vågar lite och vågar 
lite mindre, vågar igen och vågar lite till. Det är 
stort att få ta del av en sådan modig handling 
och så vansinnigt vackert!

Tack Elin och Jailton!

Dinas föräldrar, Maria och André
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JOOD
Jood föddes i Libyen men har bott i flera olika 
länder innan hon kom till Sverige. Många osäkra 
situationer. Hon bor med sin pappa, jag vågade 
aldrig fråga vad som hade hänt med mamman.

När hon kom fram till oss första gången, kom 
hon fram med sina stora ögon och visade sig vara 
jättenyfiken på all luftakrobatik, det var som om 
hennes hjärna så gärna ville klättra upp och testa, 
men hennes kropp och osäkerhet tillät det inte. 
Hon vågade inte. De gångerna som vi fick henne att 
klättra skrek hon rakt ut i luften, en blandning av 
rädsla och spänning , det var mycket svårt att hålla 
henne i luften länge, hon ville ner så snabbt som 
möjligt. Även om det var utmanande och kämpigt 
för henne att klättra tyckte hon det var kul att vara 
med alla kompisarna och träna med dem.

Nu i juli hade vi en bild-dag i en studio där vi 
skulle ta bilder för vår marknadsföring. Det var i 
en fin studio i centrala Göteborg . Vi bjöd några av 
våra elever, så klart inte alla., men jag bjöd Jood 
att vara med den dagen. Jag kan inte glömma 
hennes blyga ben och stora ögon som analyserade 
varje hörna av studion utan att riktigt fatta vad 
hon gjorde där. Hon frågade när hennes kompisar 
skulle komma och jag förklarade att jag inte kunde 
bjuda alla just denna gången. Och då frågade hon 
mig förvånad, men varför jag? Hon tänkte säkert 
på de andra eleverna i hennes grupp som varit 
med längre än hon själv och som hon kanske up-
pfattar som duktigare. Men då svarade jag, för att 
du är du, och du är speciell.

Ett sådant fint leende, hon var överlycklig!!

Hon kändes sig riktigt speciell, härligt att kunna 
få medverka i den känslan! När hon kom fram 
och sa att hon hade flyttat från Biskopsgården till 
Mölndal, tänkte jag, vad synd, nu kommer hon att 
sluta. Men nej, hon åker hela vägen från Mölndal 
till Biskopsgården (hon korsar staden från en 
extrem ände till den andra). Sista lektionen hade 
jag ett ögonblick där jag insåg hennes fina resa när 
jag var med henne och undervisade i ringen; hon 
var så lugn, gjorde alla övningar, hängde upp och 
ner utan min hjälp och var så fin! Jag nästan hade 
glömt hur hon skrek i början! Tack Jood för att du 
delar en del av ditt liv med oss!

BARNENS HISTORIER ALLEZ-HOP!
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SOFIA
I Biskopsgården har vi en glad tjej med mycket 
positiv energi med stor omtanke om de andra i 
gruppen. Hon bär slöja, har arabisk bakgrund och 
började mitt i höstterminen, men ganska snart 
såg vi att hon hade stor talang inte bara för cirkus-
akrobatik men för scenkonst överhuvudtaget, så 
vi erbjöd henne att vara med i vår stora show. Då 
förklarade hon att hon inte kunde vara med efter-
som hon skulle behöva uppträda inför pojkar och 
män. Vi hade inga personliga data eller kontakt-
uppgifter från henne och ingen som helst kontakt 
med föräldrarna som bara talar arabiska. Vi 
respekterade hennes förklaring, men erbjöd henne 
att vara med på repetitionerna ändå. Och hon 
kom punktligt, ensam, till alla våra repetitioner 
även när vi hade dem inne i centrum. Hon var 
frånvarande endast en gång då hennes mamma 
tagits in på sjukhus.

Döm om min förvåning då hon dyker upp på 
showen. Lycklig och spontant säger jag _ Men vad 
roligt ska du vara med? Nej jag kan ju inte svarar 
hon då. Men jag frågar var hennes mamma var 
och hon förklarade att hon var hemma och inte 
skulle komma till showen. Då föreslog jag att vi 
skulle ringa mamman, vi tog tag i några andra 
föräldrar som talar arabiska och bad dem tala med 
henne och förklara vägen.

Hon kom! och kramade om mig (som hon aldrig 
sett tidigare). Jag visade dem var de kunde sitta i 
publiken och efter en stund kommer flickan  
springande, hoppande, glädjestrålande och säger: 
Jag får vara med!

Sagt och gjort – hon tar sin plats på scenen och 
spelar sin roll med stor skicklighet och självklarhet! 
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LOTTEN
Förra året kom en mamma och frågade om vi 
trodde att hennes dotter skulle kunna börja i 
cirkusskola trots att hon har dysmeli. Jag sa 
“Visst, vi får försöka lära oss tillsammans hur 
man tränar cirkus med bara en hand.” Och hon 
började hos oss i början av februari. Första 
dagen var jag väldigt försiktig och försökte 
dubbelkolla med henne hur alla övningar gick, 
om hur hon kände till exempel inför att stå på 
händer eller hjula, och hon var alltid positiv och 
säker på att det skulle gå bra. Jag var imponerad 
av hennes självförtroende. Och det gjorde mig 
väldigt glad att se att vår verksamhet verkligen 

är till för alla och att alla har sitt sätt att göra 
och vara på och att det bara är positivt. Det som 
också var positivt är att inga av de andra barnen 
reagerade på hennes dysmeli. Alla respekt-
erar och utmanar henne. Det bästa var att höra 
från hennes pappa att hon var extra glad och 
förväntansfull inför alla lördagar för att komma 
till cirkusen, och att det är en stor skillnad mot 
idrotten i skolan, där hon inte alls trivs och inte 
känner sig inkluderad. Härligt att vi kan vara 
där för henne och att hon känner att hon är 
precis som alla andra, att alla är annorlunda och 
alla har sina brister och sin styrka.
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FEEDBACK  
FRÅN FÖRÄLDRAR

“Vi kommer från Palestina och bara bott i Sverige i 
lite mer än ett år. Tjejerna kände sig hemma direkt. 

Alla tre. Så har det inte varit med någon annan 
aktivitet.”  — Lama Alashal

“Vår dotter hittade sitt rätta element när hon bör-
jade hos Cirkus Unik. Hon bygger självkänsla och 

självtillit i nycirkusens samspel. Ett fantastiskt sätt 
att få använda kroppen i ett kreativt arbete. Ni är 

helt underbara och närvarande pedagoger!”  
— Mattias Hybbinette

“Jag tycker ni har en otrolig förmåga att verkligen 
se och möta alla barn, allt från hur ni hälsar och 

möter oss i dörren till hur ni får dem att utvecklas 
som individer!” — Carolina Lodeiro

“Ert ledarskap har verkligen stärkt våra döttrar att 
våga testa nytt men också att det är OK att inte våga 

och vänta in tills man själv vill.” 
— Mariam Mannheimer

“I föreställningen inträffar för en stund magi i 
rummet. I denna stund är det som om hon leder 
sig själv. Jag ser att hon vågar lite och vågar lite 

mindre, vågar igen och vågar lite till. Det är stort att 
få ta del av en sådan modig handling och så  

vansinnigt vackert” – Maria och Andreas

FEEDBACK  
FRÅN FÖRÄLDRAR ÅRSRAPPORT 2016
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EKONOMISKT
RESULTAT

EKONOMISKT RESULTAT

ALLEZ-HOP!

INTÄKTER K SEK
REACH FOR CHANGES  

BIDRAG 500

CIRKUSSKOLA PRIVAT 218

CIRKUSSKOLA KOMMUNALT 395

MÖTESPLATS 205

WORKSHOPS + SHOWER 216

ÖVRIGT – BREWHOUSE,  
KULTURKALASET 135

TOTALA INKOMSTER 1669

KOSTNADER K SEK
PERSONLIGA KOSTNADER 1090

KONSULTER 277

UTRUSTNING 94

MARKNADSFÖRING 100

ÖVRIGT 108

TOTALA KOSTNADER 1669

RESULTAT 0

Vår verksamhet har haft en raketartad utveckling som vi är stolta över. År 2015 var 
intäkterna runt 300K för att under 2016 ökas till 1600K. Vårt resultat beror på att 
vi var rätt i tiden och har arbetat hårt för att nå detta resultat tillsammans med alla 
våra medarbetare. Stort tack till Reach for Change som trodde på oss och gav oss 
“credibility”. Deras ekonomiska bidrag kommer att minska för vart år, vilket vi  
planerar inför och är säkra på att vi kan möta med bidrag från nya samarbets-
partners både inom den offentliga och den privata sektorn.

33



EXPERTUTLÅTANDE ÅRSRAPPORT 2016

EXPERTUTLÅTANDE

Jag har haft förmånen att följa Cirkus Unik på 
nära håll – både som samverkanspartner och 
uppdragsgivare genom Göteborgs Kulturkalas 
och senare som lycklig/livrädd mamma till barn 
i cirkusskolan.

Det hela tar sin början 
Göteborg skall skatta sig lycklig att en av 
världens främsta cirkusartister som efter många 
varv kors och tvärs över klotet valde att slå rot 
just här. Göteborg skall skatta sig lycklig att 
hans partner i livet delade hans passion och  
visste hur deras gemensamma idéer skulle  
förpackas och förverkligas. Grundarnas  
bakgrund och erfarenheter av sociala orättvisor 
är djupt rotade egna erfarenheter och tron på 
alla människors lika värde är deras främsta 
riktmärke.

Cirkus Unik har haft en fantastisk utveckling 
och växt över alla bredder på mycket kort tid 
vilket bara är ett kvitto på att deras analys av 
behov och åtgärd är korrekt och att deras  
produkter har gott renommé.

Strategi 
Det är viktigt att inte glömma att det är just 
cirkus som är verktyget i strategin. Det hade inte 
varit samma sak om den här verksamheten hade 
handlat om fotboll eller silversmide. Jag skall 
sträcka mig så långt att säga att cirkussjälen 
är den vackraste av själar. Det finns nämligen 
en plats för alla vid cirkusen, som Elin Lütke 
VD på Cirkus Unik brukar säga. Och det är just 
detta som är magin och styrkan i verksamhet-
en. Bakom varje trick finns det ett tillfälle när 
deltagaren ännu en gång överträffade sig själv 
– vann över sina rädslor och de röster som sa att 
det inte skulle gå. Det ger kraft inifrån.

Förutom att cirkusen bygger individens 
självkänsla, självförtroende och vetskapen om 

att det går att överträffa sin egen förmåga, är 
den andra saken som är utmärkande för cirkus-
själen – vetskapen om att alla har en gåva. Alla. 
Har. En. Gåva. Är du stark, tunn, böjlig, våg-
halsig, lugn – alla dessa ytterligheter är viktiga 
för att tillsammans kunna göra den mest mag-
iska show och de är alla beroende av varandra. 
Det finns en plats för alla vid cirkusen, och  
cirkus gör vi tillsammans tack vare våra olikheter.

Jag finner det också viktigt att understryka att 
det inte är någon utifrån som skall integreras i 
ett ”centrum”, eller att nya svenskar skall närma 
sig de gamla. Centrum kan om möjligt vara en 
av de mest segregerade stadsdelarna av alla och 
behovet av att ta sig ur sin bubbla borde vara 
skriande.

Målgrupp 
Primär målgrupp. Det går ungefär 6 000 barn 
i varje årskurs i Göteborg. Är målgruppen 
alla barn i Göteborg 7-12 år är den potentiella 
målgruppen 36 000 st. Ni vill nå alla barn och 
ni erbjuder dem självförverkligande genom 
utmaningar och möten.

Sekundär målgrupp 
Den sekundära målgruppen är barnens  
vuxna. Kanske har ni också målgrupper som är 
beslutsfattare, arrangörer/bokare, ansvariga för 
kulturskolan osv?

Aktiviteter 
Cirkus Unik har definierat sina aktiviteter, 
eller produkter om du så vill, till Cirkusskola, 
Mötesplats, Workshops, Shower, special uppdrag 
så som programläggning.

De olika ”produkterna” har en naturlig hemvist i 
Cirkus Unik och de riktar sig till olika målgrupper;  
Cirkusskola – privat fritidsverksamhet eller 
den kommunala kulturskolan,  

34



EXPERTUTLÅTANDE ALLEZ-HOP!

Mötesplatsen – barnens vuxna,  
Workshops – diverse olika arrangörer som  
vill underhålla eller nå barn och deras vuxna. 
Shower – scener som arrangerar scenkonst, 
samt Specialuppdragen som ger möjlighet  
att utnyttja gruppens fulla potential.

Genom att ha flera ägg i korgen sprider ni risk-
erna men det kan också blir svårt att lyckas med 
något alls. Så kan det kännas i alla fall. Varje 
del/produkt har en möjlighet att växa sig  
starkare och större åren som kommer. Kanske 
skulle det skrivas en programförklaring och 
strategi för varje del och att varje del skulle ha 
en expertgrupp som med sin expertis skulle 
kunna säkerställa utvecklingen av just den 
produkten. Var vill Cirkus Unik vara med sina 
Shower om 5 år? Hur många deltar i Cirkuss-
kolan 2019? När etablerar ni i Alingsås? Genom 
att lägga hela pusslet kan avvägningar göras och 
synergier synliggöras.

Statistik 
I er statistik skulle ni också kunna räkna antal 
möten. Dvs. 14 grupper med 13 elever i varje 
som träffas 10 gånger per termin ger 3640 
möten. Det ger ytterligare beskrivning av  
er omfattning.

Barnens röster 
Om det var något jag saknade i rapporten så var 
det just barnens röster. Vad säger barnen själva 
att det har gett dem att gå i Cirkus Uniks cirkus-
skola? Jag är jättenyfiken och vill veta! Jag vet 
att ni lyssnar på barnen, snälla förmedla det till 
oss som är arrangörer, arbetar inom kultur-
skolan eller som kanske vill satsa pengar på ett 
av era projekt.

Emma Rygielski 
Programproducent Göteborgs Kulturkalas 
Göteborg & Co.
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PRESS
Press, radio och TV har visat ett stort intresse för 
vår verksamhet vilket vi är glada för och som också 
bidragit till att efterfrågan på våra tjänster har ökat.

GP SVT 

TV4
METRO
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KONTAKTA OSS

Tel: 0703280208
info@cirkusunik.se

cirkusunik.se
facebook.com/cirkusunik




