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CORONA
Våren 2021 har liksom föregående år varit utmanande. Cirkus Unik är en 
verksamhet som riktar sig till barn och unga och därför har vi haft möjlighet-
en att kunna fortsätta driva våra cirkusskolor, efter anpassningar kring re-
striktioner av covid-19. Andra grenar inom vår verksamhet har däremot blivit 
mer drabbade, främst i början av 2021. Föreställningar, events och work-
shops flyttades fram eller ställdes in. 

Antal deltagare i workshops har ökat med ca.275 % och i publikantalet i 
föreställningar med ca. 250 % jämfört med 2020. Dessutom kunde vi inte 
arrangera vårt årliga cirkuskalas, Mötesplats.

När kriser skakar om och förutsättningarna ändras gäller det att vara kreativ 
och se förändringar som möjligheter att testa något nytt. Vi har fått mer tid till 
att utveckla redan pågående produktioner och projekt och har även kunnat 
utveckla våra senaste satsningar: Kompetensutveckling och showen Monster.
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HIGHLIGHTS 2021

MONSTER
PREMIÄR FÖR VÅR NYA FÖRESTÄLLNING

CIRKUS FÖR PSYKISK HÄLSA
PREMIÄR FÖR PROJEKT

SAMARBETE OPERAN
FÖRESTÄLLNING PÅ OPERAN

JUBILEUM FRÖLUNDA

KOMPETENSUTVECKLING
START HÖSTEN
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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

VÄRDEGRUND
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BAKGRUND  
OCH PROBLEMATIK

Samhälle - Utanförskap 

Göteborg är idag en av Europas mest segregerade städer med stora so-
cioekonomiska och kulturella skillnader, där många barn och unga mår 
dåligt i sina försök att anpassa sig till samhällets uttalade och outtalade 
normer. Det är svårt, framförallt för barn, att vara annorlunda socioe-
konomiskt, kulturellt, funktionellt och/eller ur hälsosynpunkt vilket kan 
leda till psykisk ohälsa som till exempel depression och missbruk. Olik-
heter välkomnas ej utan mottas ofta med intolerans och exkludering. 
Vi arbetar för att synliggöra detta, värdesätta mångfald och istället ver-
ka för inkludering av barn och unga på flera nivåer. Befolkningen har 
få möjligheter att träffas vilket ytterligare ökar fördomar och minskar 
förståelsen mellan människor.

Grupp - Prestationsångest 

Prestationsångest i dagens samhälle utsätter många barn för stress, 
motverkar deras förmåga till gruppsamarbete och solidaritet och sänk-
er deras självkänsla. Stressen kan vara en utmaning för många barn 
och unga och göra att de utvecklar psykisk ohälsa. Segraren prioriter-
as i idrottstävlingar och idén om konkurrens betonas och värdesätts 
överhuvudtaget i samhället, men de förmodade fördelarna med t.ex. 
idrottstävlingar kan verkligen 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 - Låg självkänsla 

Den låga självkänslan hos barn idag kan bero på många faktorer varav 
ojämlikhet, intolerans mot dem som inte passar in samt konkurrensen i 
barnens vardag är bland de viktigaste. Det leder till en känsla av utanför-
skap 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.

BAKGRUND &  
PROBLEMATIK ÅRSRAPPORT 2021
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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 be-
mötande respekterar vi var och ens utveckling.

På gruppnivå värdesätts just lagarbete och samarbete. Vi arbetar för att barnen ska kän-
na 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 sam-
ma symboliska sätt genom att forma en stor cirkel där alla håller varandra i händerna och 
tillsammans utbrister i vårt gemensamma cirkusrop: “Allez hop!”.

Den tredje nivån på vilken vi arbetar är samhällsnivån, 
där syftet är att främja inkludering i vårt samhälle av 
barn och unga med olika bakgrund och olika utanförskap. 

Vi vill arbeta för ett mera tolerant samhälle där personer 
i utanförskap kan inkluderas och mångfald ses som en 
tillgång. Vår roll är att synliggöra och aktivt arbeta för 
inkludering på alla nivåer. Vi anser att individen och 
samhället utvecklas när vi delar med oss av våra lik-
heter och olikheter och lär oss ökad tolerans, respekt 
och samarbete.  Vi skapar olika projekt, som Cirkus 
för Psykisk Hälsa och Kompetensutveckling. Det första 
med målet att öka barns  förutsättningar för att kunna 
påverka sin psykiska hälsa och det andra för att dela med 
oss av vår pedagogik till Kulturskolepedagoger med syftet 
att nå många fler barn.

VÅR IDÉ –
VÅR STRATEGI ALLEZ-HOP!

SAMARBETE

INKLUDERING

SJÄLVKÄNSLA
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MÅLGRUPP ÅRSRAPPORT 2021

MÅLGRUPP

Cirkus Uniks primära målgrupp är barn och un-
ga, 7-15 år, men vi har också andra sekundära 
målgrupper, såsom de vuxna som har stort in-
flytande i barnens liv.

Vi  inriktar vårt arbete även på Kulturskolans 
pedagoger för att kunna bredda ännu mer vår 
målgrupp och på så sätt indirekt kunna nå än fler 
barn. Under hösten startade vi projektet Kompe-
tensutveckling. Se sida 32 nedan.

Vi anser att individen och samhället utvecklas 
när vi delar med oss av våra likheter och olik-
heter och lär oss ökad tolerans, respekt och sa-
marbete. Vi arbetar därför med målgrupper med 
socio-ekonomisk och kulturell mångfald. 

Vi vet hur viktigt det är att ge barn en chans till 
meningsfull fritidsaktivitet i tidig ålder för att ge 
större möjlighet till inkludering i samhället och 
för att förebygga eller bryta ett negativt mönster 
av utanförskap. Barnen är de framtida ledarna 
i vårt samhälle vilket gör det viktigt att på ett 
positivt sätt påverka deras inställning till olik-
tänkande.  

Vi arbetar med inkludering utifrån ett brett 
perspektiv - med olika utanförskapsområden 
i åtanke och  därför har vi verksamhet för barn 
med funktionsvariationer. En annan viktig 
samhällsutmaning som drabbar barn och un-
ga är psykisk ohälsa. Cirkus Unik vill använda 
sin erfarenhet och kunskap för att  arbeta pre-
ventivt mot detta stora problem, framförallt för 
flickor. Vi startar därför nu vår nya insats som 
även utgör en del av vår konstnärliga utveckling 
föreställningen Monster. Se sida 25 nedan.
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AKTIVITETER ÅRSRAPPORT 2021

VERKSAMHET

PEDAGOGISK

KONSTNÄRLIGSAMHÄLLS
PROJEKT

WORKSHOPSCIRKUSSKOLA

FUNKTIONSVARIATIONER

DRÖMFÅNGAREN

CIRKUS FÖR PSYKISK HÄLSA

FÖRDJUPNINGSGRUPPEN

KOMPETENSUTVECKLING

MONSTER

Cirkus Unik startade verksamheten 2014 med huvudsaklig fokus på pedagogik för barn och unga. 
Samhällsperspektivet har alltid varit med i allt vi gör eftersom vi ser en möjlighet att jobba med kultur 
för att bygga en ny värld. 

Vi hade även från början några föreställningar, men från och med 2019 försökte vi få mer  balans mel-
lan fokus på den pedagogiska och den konstnärliga verksamheten, alltid med övergripande fokus på 
samhällsutmaningarna.

2021 startade vi två nya delar i vår verksamhet: Kompetensutveckling och Monster. Kompetensutveck-
ling- för att vi insåg att vi under årens lopp utvecklat en värdefull pedagogik och metoder, som vi vill 
dela med oss till dans-, teater- och cirkuspedagoger i Västra Götalandsregionen för att på så sätt kunna 
nå ännu fler barn med ökad social påverkan som resultat. 

Monster är en ny preventiv satsning, projektet Cirkus för Psykisk Hälsa och en kombination av vår 
konstnärliga och samhällsinriktade verksamhet. Initiativet riktar sig initialt till elever i mellanstadiet 
Göteborgsskolor men kan i framtiden utvidgas till hela Västra Götalandsregionen och eventuellt övriga 
Sverige.
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PEDAGOGISK 
VERKSAMHET

CIRKUSSKOLA

WORKSHOPS

FUNKTIONSVARIATIONER

KOMPETENSUTVECKLING

Cirkus Uniks pedagogiska verksamhet består av 
många olika delar. Cirkusskolorna i flera olika stads-
delar erbjuder en rolig fritidsaktivitet som ökar barns 
självkänsla och gruppsamhörighet. Barnen utvecklas 
motoriskt, konstnärligt och socialt var och en i sin 
egen takt samtidigt som de aktivt deltar i gruppens 
utveckling. Alla barn är unika och alla har en plats 
i cirkus! I en skola i Göteborg bedriver Cirkus Unik 
cirkusskola för barn med olika funktionsvaria-
tioner. Fördjupningsgruppen är en satsning för 
de mest intresserade eleverna från flera stadsdelar 
som vill fördjupa sig i alla konstnärliga uttryck. På 
skolloven erbjuder Cirkus Unik i samarbete med an-
dra aktörer gratis workshops för barn på torg och i 
parker över hela Göteborg och i regionen. Barnen får 
pröva olika roliga och spännande cirkustekniker som 
stimulerar både mod och självkänsla. För att kunna 
nå än fler barn med vår inkluderande pedagogik har 
vi utvecklat kompetensutveckling som vi erbjud-
er Kulturskolans  cirkus-, dans- och teaterpedagoger 
runtom i regionen.

CIRKUS UNIK OCH PEDAGOGIK

FÖRDJUPNINGSGRUPPEN
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PEDAGOGISK CIRKUSSKOLA

I Cirkusskolorna erbjuder vi en meningsfull sysselsättning som ökar barns självkänsla och gruppsam-
hörighet. Små grupper möjliggör ett Unikt och personligt bemötande av varje barn där vi uppmärk-
sammar deras kontinuerliga utveckling och hjälper dem att hela tiden utmana sig själva, var och en i 
sin egen takt. 

Cirkus Unik har sedan 2016 haft ett stabilt samarbete med Kulturskolan där de finansierat våra cirk-
usskolor i utsatta områden i Göteborg. Denna fas tog slut våren 2020 pga ekonomiska svårigheter 
för kulturen. Så  nu och i framtiden kommer vi endast nå de utsatta områdena av Göteborg genom 
föreställningen Monster och vårt nya projekt Cirkus för Psykisk Hälsa, showen Drömfångare och med 
våra sommarworkshops.

I cirkusskolan har vi nu endast de grupper dit föräldrar kan anmäla sina barn; två grupper i Majorna, 
två grupper i Lundby och en ny satsning från och med hösten 2020, en ungdomsgrupp i Centrum. Vi 
fortsätter med vår Fördjupningsgrupp för barn från olika stadsdelar som vill utveckla sin cirkuskom-
petens och satsa med målet att i framtiden medverka i föreställningar.

BARN 
SAMMANLAGT 

HAR DELTAGIT I VÅR 
CIRKUSSKOLA ÅR 2021

TEKNIKER
JONGLERING 

AKROBATIK PYRAMIDER
LUFTAKROBATIK SOM 

TYG, RING, REP, TRAPETS

CIRKUSSKOLA

UNDERVISNINGS-
TIMMAR

308

GRUPPER

8

LEKTIONER ÅR

180

132

VÄSTRA GBG CENTRUM

MAJORNA

LUNDBY

4 OMRÅDEN
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AVSLUTNINGSSHOW 
CIRKUSSKOLAN 2021
Du & Jag, Samma värde

Med årets elevshow valde vi att 
fokusera på temat “inkludering”. 
Den utspelar sig i en fantasivärld där 
änglar agerar och leker med varandra. 
Vad händer när det dyker upp änglar 
som inte ser ut som alla andra änglar? 
Hur hanterar vi när saker känns ovant 
eller annorlunda och vem får vara 
med och leka? Barnen visar att det är 
en vinst i att samarbeta!

2020 filmades avslutningsshowen 
så den kunde visas för föräldrar och 
vänner. Detta år visades showen som 
vanligt med publiken på plats.

PEDAGOGISK CIRKUSSKOLA

FOTOGRAF: HENRIK BRUNNSGÅRD
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PEDAGOGISK BARNENS HISTORIER

BARNENS HISTORIER

BERÄTTELSE
JONATHAN

Förtroende och kommunikation är nyckeln för att 
människor ska kunna utveckla sin kapacitet. Det 
är något Jonathan, som har en funktionsvariation, 
har visat under denna terminens cirkusträning hos 
oss. Han började träna i cirkusgruppen i höstas och 
trots sin entusiasm visade han osäkerhet och var 
ibland obekväm med de övningar vi föreslog.

För oss lärare var utmaningen att hitta övningar 
som var rimliga för Jonathan att prova och som 
inte skulle sätta press på honom, utan snarare bju-
da in honom till att försöka upptäcka sina gränser 
och arbeta runt dem. Hans intresse fanns där, han 
missade aldrig en lektion och var engagerad under 
större delen av lektionen. Vi behövde bara hitta rätt 
sätt för att erbjuda honom en möjlighet att kunna 
känna igen sina bekväma och obekväma “zoner”, 
och därifrån välja de rätta utmaningarna och tes-
ta sig själv på ett sätt som inte skulle skapa ångest, 
rädsla, osäkerhet eller minskat självförtroende. Vi 
var med andra ord ute efter att erbjuda Jonathan 
utrymme för lagom utmaning, som vi brukar säga. 
Det vill säga något som skulle utmana honom på ett 
sätt som skulle ta fram självkänsla, självkännedom, 
koncentration, tillfredsställelse och förstås, glädje. 
En lärandeprocess som genomförs med respekt för 
vad han vill eller inte vill göra, och hur långt han är 
villig att ta sig ur sin bekväma zon.

Under terminen, när vi lärde känna Jonathan lite 
bättre vecka efter vecka, kände vi att han blev mer 
och mer bekväm, kunde kommunicera med oss   
och kände sig trygg och tillfreds i miljön. Det gjorde 
det möjligt för honom att ha det bra och lära sig så 

mycket cirkus! Terminens sista lektion kunde han 
göra något som verkade helt omöjligt i början av 
terminen. Han kallade stolt på alla i salen för att 
titta på honom, för att de skulle se vad han hade 
uppnått.

Hans uttryck av överraskning, glädje och stolthet 
var vackert att se och jag var så tacksam över att få 
vara en del av Jonathans utvecklingsprocess, inte 
bara att lära sig cirkustricks, utan lära sig så my-
cket om sig själv. Att lära sig att uppskatta vad han 
kan, men också lära sig att sätta gränser och välja 
lagom utmaningar för sig själv. Det är en process 
som  är avgörande för att varje individ ska bygga 
upp självrespekt, självförståelse och självkänsla, 
något som vi på Cirkus Unik värdesätter  mycket 
och alltid eftersträvar.

Jonathan är ett fiktivt namn.
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PEDAGOGISK

UTVÄRDERING  
OCH RESULTAT

UTVÄRDERING

För att mäta våra resultat i cirkusskolan använder vi oss av 
främst av Värdehjulet - en metod tillsammans med barnen 
för att mäta utvecklingsområden inom gruppen.

VÄRDEHJULET
Vi ser en meningsfull förändring i grupperna som vi arbe-
tar med och därför har vi utvecklat en metod för att mäta 
utvecklingen. Vi har sammanfattat den inom fem olika om-
råden.

Barnen väljer ut två aspekter som de vill utveckla och cirk-
uspedagogerna väljer två baserade på gruppens behov. Var-
je lektion utvärderar barnen tillsammans med pedagogerna 
deras utveckling. Detta ger möjlighet till ansvarstagande, 
delaktighet och ökad medvetenhet. Vi fortsätter att utveckla 
metoden.

1� SAMARBETE
2� RESPEKT

3� KONCENTRATION
4� SJÄLVKÄNSLA
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VÄRDEHJULETPEDAGOGISK

Det går att se att grupperna under VT21 hade en betydande ökning inom området Respekt. Från 
en baslinje på 50 % gick grupperna upp till 81 % i slutet av terminen. Temat Superhjälte ökade 
inte då grupperna lyckligtvis utgick från en hög baslinje, vilket var ett positivt resultat av deras 
utveckling de tidigare terminerna. Barnen tillsammans med sina cirkuspedagoger avsätter tid 
varje lektion till att diskutera de viktigaste aspekterna som hänt under dagen och kan på så sätt 
komma fram till nya lösningar och mål. En kontinuerlig utvärdering av den sociala utvecklingen 
hjälper barnen att sätta ord på sina känslor, lösa konflikter och öka gemenskapen eftersom alla 
tillsammans vill bli bättre på att bidra till en bättre stämning i gruppen. 

Inför HT21 gjorde vi några ändringar i parametrarna för Värdehjulet. Det pedagogiska teamet 
diskuterade vart och ett av teman och vårt förhållningssätt till dem tillsammans med barnen. Vi 
reviderade texterna och en av förändringarna vi genomförde var att ersätta Koncentration med 
Engagemang, som i vårt perspektiv är ett bredare och mer komplext tema som inkluderar bland 
annat koncentration, kreativitet och kommunikation.

VÄRDEHJULET VT 2021

VT21 Koncentration Superhjälte Respekt Samarbete

Start på terminen 59% 90% 50% 76%

Slut på terminen 62% 85% 81% 84%

Genomsnitt utveckling 3% -5% 31% 8%

0%

START 
PÅ TERMINEN

SLUT 
PÅ TERMINEN

25%

50%

75%

100%

KONCENTRATION

SUPERHJÄLTE

RESPEKT

SAMARBETE

Resultat för alla våra grupper under Våren 2021:

Gennomsnittlig grupputveckling - Alla grupper våren 2021
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Under höstterminen hade vi mycket bra resultat i Värdehjulet i alla grupper. Även de ämnen som 
hade en hög baslinje i början av terminen (superhjälte och samarbete) förbättrades. Vi ser det 
med glädje som ett positivt resultat av vår metodik och av våra elevers stora engagemang.  Temat 
Superhjälte, som hade en minskning med -5% under vårterminen, steg till 8% under hösten. Det 
visar att ett negativt resultat en termin kan leda till utvecklingsmöjligheter, berika vår pedago-
giska praxis och ge oss - lärare och elever - utrymme för förbättringar.

VÄRDEHJULET HT 2021

HT21 Engagemang Superhjälte Respekt Samarbete

Start på terminen
60% 88% 78% 81%

Slut på terminen 64% 96% 89% 87%

Genomsnitt utveckling 4% 8% 11% 4%

0%

START 
PÅ TERMINEN

SLUT 
PÅ TERMINEN

25%

50%

75%

100%

ENGAGEMANG

SUPERHJÄLTE

RESPEKT

SAMARBETE

Resultat för alla våra grupper under Höst 2021:

Gennomsnittlig grupputveckling - Alla grupper höst 2021
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PEDAGOGISK ALLEZ-HOP!

FÖRDJUPNINGSGRUPPEN
Fördjupningsgruppen är ett initiativ för de äldre, erfarna eleverna som har visat stort intresse 
att vilja fortsätta utveckla sina cirkuskunskaper. Vi har valt unga från olika stadsdelar och bak-
grund och erbjudit stipendium till några av barnen.

Gruppen är även en del av vår konstnärliga verksamhet och idén är att vi ska kunna erbjuda 
utveckling av olika kompetenser inom den konstnärliga världen, som dans, musik, smink, rek-
visita, etc.

För detta samarbete har vi ett fint givande samarbete med GöteborgsOperan, avdelning Skapa 
och engagerade dansare som vill bidra till vår satsning till den nya generationen av cirkus i 
Göteborg.

I samarbetet med GöteborgsOperan år 2021 pga corona fixade vi ett digitalt format för lektion-
erna med dansarna Duncan Schultz och Christoph von Riedemann så att  våra elever kunde in-
teragera med dansarna Vi hade roliga och produktiva lektioner som utforskade dans, kreativitet 
och självuttryck.

Resultatet blev en bejublad föreställning som handlar om att vara sitt sanna jag, sprida sina 
vingar och hitta sin egen rörelse. Det var en vacker kväll på Operans Lilla Scen, med nästan 100 
personer i publiken. Våra elever överkom sin initiala nervositet och visade upp stor talang, ett 
lugn och en scenvana som imponerade på publiken. Vi är så stolta över dem!
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PEDAGOGISK ALLEZ-HOP!

Ett annat spännande initiativ vi började utveckla 2021 var utbildningen av 
våra mest erfarna cirkuselever till ungdomsledare. Vi ser stor potential i 
dessa elever och vill satsa mer på dem inte bara för att kunna hjälpa oss i 
vår verksamhet nu och i framtiden, men också för att vi ser att de är Göte-
borgs framtida cirkusartister och pedagoger! 
Projektet är en del av vår pedagogiska plan för att introducera dessa tonå-
ringar i en cirkuslärares arbete. De har gått bredvid cirkuslärarna under 
sommarens workshops och ordinarie lektioner både våren och hösten 2021. 
En fortlöpande utbildning har planerats för dem, med träningstillfällen och 
träffar där de lär sig cirkusteknik tillsammans med de säkerhetsrutiner som 
är en avgörande del av arbetet.
Projektet går mycket bra med ett stort intresse och engagemang från tonå-
ringarna och deras vårdnadshavare, och vi planerar att fortsätta med det 
även nästa år.

UNGDOMSLEDARE
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FOTOGRAF: LINA IKSE

WORKSHOPS

ANTAL BARN

ANTAL  
WORKSHOPS

WORKSHOPS

56

1256

Under alla skollov håller vi workshops: sport-, 
påsk-, sommar-, höst- och jullov. Där kommer vi 
i kontakt med barn från hela Göteborg med om-
nejd och kan introducera en helt ny aktivitet med 
oanade och spännande cirkustekniker, vilket hos 
deltagarna kan väcka en önskan om en rikare frit-
idssysselsättning. 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.

Corona restriktionerna 2021 innebar att vi fick be-
gränsa antalet medverkande och väldigt många blev 
också inställda.

PEDAGOGISK

Ökning 275% 
jämfört med 2020
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WORKSHOPS PARTNERS

PARTNERS I GÖTEBORG

PARTNERS I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

WORKSHOPSPEDAGOGISK

VÄRLDSLITTERATUR HUSET
SKOLOR I GÖTEBORG
• Vättnedalsskolan (Västra Frölunda)

• Bjurslättsskolan (Lundby)

•  Bergsjöskolan (Bergsjön)

• Lärjeskolan (Angered)

SKOLOR I VGR
• Tråvadskolan (Vara) 

• Larvskolan (Vara)

• Ingaredsskolan (Alingsås)

• Teglaskolan (Alingsås)
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KONSTNÄRLIG 
VERKSAMHET

DRÖMFÅNGAREN

MONSTER

Sedan 2019 arbetar vi på att skapa en bättre bal-
ans mellan de olika grenarna av vår verksamhet. 
Vi satsar nu mer på den konstnärliga delen. 

Med Cirkus Uniks shower för vi ut nycirkus till 
en större publik på scener, gator och torg. Att se 
vuxna uppträda kan vara inspirerande, men vårt 
mål är att fler och fler barn ska kunna uppträda i 
våra föreställningar för när barn ser andra barn 
uppträda ger det en helt annan känsla vilket är 
idén med Fördjupningsgruppen. Det kan 
väcka dolda drömmar om att också få vara en del 
av en kulturell aktivitet.

Cirkus Unik har för närvarande två aktuella 
shower : Drömfångare, om att våga drömma 
och nu även Monster del av vårt nya projekt, 
Cirkus för Psykisk Hälsa.

Cirkus är vår själ!

CIRKUS UNIK OCH VÅR KONST

FÖRDJUPNINGSGRUPPEN
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KONSTNÄRLIG SHOW

SHOWS

ANTAL 
SHOWS

12

PUBLIK

745

MONSTER

Finansieras av Kulturrådet, Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen

På grund av corona pandemin 
bokades få shower.

DRÖMFÅNGARE

Ökning 250% 
jämfört med 2020
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KONSTNÄRLIG SHOW

DRÖMFÅNGARE
Drömfångare vill visa vikten av att stanna upp 
och låta drömmarna komma till liv.

En flygande luftakrobatisk föreställning med 
en barnartist, vacker musik och livesång som 
hjälper publiken att fånga sina drömmar!

Nycirkustekniker: luftakrobatikakter i ring, 
tyg och trapets. Föreställningen har också 
inslag av sång, dans, parakrobatik och teater.

Miniclip: youtu�be/ptLQBSE1JQE

Fullängd: youtu�be/aCURU_p21JA

Film : Androbmedia Fotograf: Joar Lindberg
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SHOW

MONSTER
Nyproducerad show för vårt nya projekt Cirkus 
för Psykisk hälsa, även del av vår verksamhet 
Samhällsprojekt se C1. nedan, med start hösten 2021 i 
två Göteborgsskolor. 

Monster är en teater-cirkusföreställning, som handlar 
om ett barn som kämpar med sina orostankar och 
sin låga självkänsla. Under föreställningens gång blir 
barnet mer och mer medvetet om sina tankar och 
känslor och blir vän med dem.

Konst har förmåga att öppna  hjärtan och känslor på 
ett helt annat sätt än vad en lektion om samma ämne 
skulle kunna göra. Barnens omedvetna känslor och 
tankar belyses genom att de blir inspirerade av cirkus 
och sedan själva skapar sin konst i skolans kreativa 
ämnen.

Under 2020 har vi producerat manus, byggt den nya 
unika strukturen. Under 2021 fortsatte vi att utveckla 
och repetera föreställningen med hjälp av erfarna 
regissören Marcus Gustafsson.

Nycirkus tekniker: luftakrobatik, jonglering och lina. 
Föreställningen har också inslag av sång, dans, och 
teater. Alla repetitioner, inklusive Sommarresidens, i 
Danscentrums lokaler.

Premiär i september för Monster i Bergsjöskolan, 
Göteborg, inför en publik på 100 entusiastiska elever.

Film: youtu�be/xPb_LWmWgSw

Film: Egen film (trailer) Fotograf: Henrik Brunnsgård

KONSTNÄRLIG

PROJEKTSTÖD
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EVENTSKONSTNÄRLIG

EVENT PÅ 
GÖTEBORGSOPERAN 

FRÖLUNDA 
KULTURHUS JUBILEUM

Fördjupningsgruppen uppträdde på Operans 
Lilla Scen den 29 e oktober.

En bejublad föreställning inför nästan 
100 personer i publiken. Föreställningen 
handlar om att vara sitt sanna jag, sprida 
sina vingar och hitta sin egen rörelse och är 
ett resultat av vårt värdefulla samarbete med 
GöteborgsOperan. Under en vacker kväll på 
Lilla Scenen överkom våra elever sin initiala 
nervositet och visade upp stor talang, lugn och 
en scenvana som imponerade på publiken. Vi 
är så stolta över dem!

Frölunda Kulturhus firar i år sitt 40-årsjubileum 
med en helt ny och spännande cirkusföreställning. 

Cirkus Unik uppförde den 5 december sin 
nyproducerade Aqua cirkus med luftakrobatik 
i tyg, ring och lina över badhusets stora bassäng. 
Det blev en stor succé!

EVENTS

FOTOGRAF: HENRIK BRUNNSGÅRD
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CIRKUS UNIK OCH 
SOCIAL PÅVERKAN

FUNKTIONSVARIATIONER
KOMPETENSUTVECKLING

SAMHÄLLS
PROJEKT

Cirkus Unik vill bygga en mer inkluderande och jäm-
lik stad. Cirkus är ett otroligt bra verktyg för förän-
dring på individ, grupp och samhällsnivå. Hela verk-
samheten, både den pedagogiska och konstnärliga 
syftar till samhällsförändring, men vi vill mer!

Genom samhällsprojekten vill vi öka den social 
påverkan för barn och unga och har utvecklat olika 
initiativ:

• Vårt nya projekt, Cirkus för Psykisk Hälsa, 
verkar preventivt för att minska psykisk ohälsa 
bland  barn och unga.

• Vi inkluderar barn med funktionsvariationer.
• Med vår  Kompetensutveckling för olika 

pedagoger når vi ännu fler barn.

CIRKUS FÖR PSYKISK HÄLSA
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SAMHÄLLSPROJEKT ÅRSRAPPORT 2021

CIRKUS FÖR PSYKISK HÄLSA
Det nya projektet Cirkus för psykisk hälsa är början på en ny fas och en uppgradering av Cirkus 
Uniks verksamhet. I samarbete med mellanstadieskolor kan vår konstnärliga verksamhet verka 
preventivt för elevernas psykiska hälsa, nå ut till fler barn och ha en ännu större social påverkan. 

Bakgrund till projektet är rapporter från WHO och Folkhälsomyndigheten som konstaterar att 
barns och ungas psykiska ohälsa ökat under senare år. Behovet av preventiva åtgärder främst i 
skolan påpekas.

Mål för projektet:  Öka elevernas förutsättningar att kunna påverka sin egen psykiska hälsa. Pro-
jektets verkställande uppdelas i fyra faser: Inspiration, Kunskap, Reflektion och Utvärdering och 
har fyra aktörer: Cirkus Unik, Skolans Elevhälsoteam, Lärare och Elever.

FOTOGRAF: HENRIK BRUNNSGÅRD

Inspirationsfasen: Förberedande workshop med Skola och Lärare, 
Föreställningen Monster visas för skola och elever, Gruppdiskussion 
med elever i anslutning till föreställningen

Kunskapsförmedling om psykisk hälsa till eleverna av Lärare

Reflektion om egna monster och skapande av hälsoplan av elever

Redovisning av elevarbetet från Skolan till Cirkus Unik

1

2

3

4
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SAMHÄLLSPROJEKT ÅRSRAPPORT 2021
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SAMHÄLLSPROJEKT ÅRSRAPPORT 2021

Cirkus Unik  skapar  i samarbete med ett internationellt filmteam, Theo och Ju-
lia Ribeiro, en dokumentärfilm om hur projektet Cirkus för Psykisk Hälsa och 
föreställningen Monster kom till. I slutet av november  spelade teamet in flera in-
tervjuer, föreställningen i en teaterlokal, projektet “in action” i Lärjeskolan och även 
scener från de områden där projektet hållits. Vi är tacksamma över möjligheten att 
ha detta dokumenterat för att kunna rapportera om projektet och för att också kunna 
presentera projektet för andra skolor i Göteborg och i Västra Götalandsregionen inför 
2022.

FILMATISERING AV PROJEKTET 
OCH FÖRESTÄLLNINGEN MONSTER

Finansieras av:
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Denna verksamhet är givetvis också en del av vår pedagogiska verksam-
het. Cirkus Unik har sedan VT 2017 haft möjligheten att arbeta med barn 
med funktionsvariationer som tex koncentrations- och språksvårigheter 
samt barn med  hörsel- eller synnedsättningar på Kannebäcksskolan i 
Göteborg. Barnen gjorde enorma framsteg och skolledning och föräldrar 
bad om förnyat samarbete. 

Dessa barn har mycket svårt att närvara vid den ordinarie idrottsun-
dervisningen pga för dem komplicerade regler och långa genomgångar. 
Nycirkus innebär en ny och friare träning där varje barn hittat sin plats 
där de gjort framsteg med ökad självkänsla och bättre gruppsamarbete 
som resultat. Varje barn utvecklas i sin egen takt med glädje och med 
bara sig själv som måttstock. Nycirkus är ett universellt språk vilket är 
en stor lättnad för barn med språksvårigheter. Alla barn är unika!!

Vi är glada över detta samarbete för grupperna med barn med tal- och 
språksvårigheter som finansieras av Göteborgs Stads Grundskoleför-
valtning och Erik & Lily Philipsons minnesfond.

CIRKUS FÖR BARN MED  
FUNKTIONSVARIATIONER

FUNKTIONSVARIATION

TAL

SPRÅK

ANTAL  
BARN 2021

ANTAL 
LEKTIONER 2021

25
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“Cirkus Unik betyder mycket för våra 
elever.

Det har hjälpt dem att öka sin kroppsup-
pfattning, gett mod att våga pröva nya 
saker och stärkt deras självförtroende.

Det har dessutom gett dem möjlighet att 
på ett lustfyllt sätt träna på att samarbe-
ta, hjälpa och acceptera varandra. Detta 
genom lekfulla träningsövningar.”

Ulla Gustavsson Carlehäll, lärare på 
Kannebäcksskolan, spåret för elever med 
tal och språksvårighet.

SAMHÄLLSPROJEKT ÅRSRAPPORT 2021

ERIK & LILY 
PHILIPSONS 

MINNESFOND

ULLA
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KOMPETENSUTVECKLING

SAMHÄLLSPROJEKT ÅRSRAPPORT 2021

Vår inkluderande cirkuspedagogik ökar barns självkänsla 
och gruppsamhörighet och har effektfulla resultat på både 
fysisk och psykisk hälsa. Vi har därför skapat Kompetensut-
veckling, ett pedagogiskt fortbildningsprogram som vänder 
sig till Kulturskolans pedagoger som undervisar barn och 
unga i Västra Götalandsregionen i dans, drama och cirkus.

Idén till Kompetensutveckling startade efter att Kultur-
skolan uttryckt en önskan att få ta del av vår pedagogik och 
metoder för att utnyttja i deras egen verksamhet. Med detta 
fortbildningsprogram kommer vi indirekt kunna nå ännu 
fler barn i Göteborg och i regionen.

Projektet har för avsikt att skapa en miljö som bjuder in 
lärare att dela erfarenheter och utmaningar de möter på 
sina lektioner, samt att utveckla kreativa tillvägagångssätt 
som de kan tillämpa i sin pedagogiska praxis. Cirkus Unik 
vill erbjuda inspiration, verktyg och uppmuntra till reflek-
tioner för att bidra till lärarutvecklingen.

Kompetensutveckling är ett treårigt projekt (2020-22) som 
finansieras av Västra Götalandsregionen och Kulturstrate-
giskt Utvecklingsstöd (KSU) med målet att öka kunskapen 
inom cirkus i regionen.

Finansieras av:

PRAKTIK COACHING

TEORI

40 KULTURSKOLOR I 
32 KOMMUNER MED TOTALT 

125 PEDAGOGER

2020
Kartläggning av 

Västra Götalandsregionen

2021
Pilotverksamhet med 

första grupp

2021
En grupp på vårterminen och 

en grupp på hösten
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SAMHÄLLSPROJEKT ÅRSRAPPORT 2021

PEDAGOGER 
DELTOG

KUNSKAP

INSPIRATION

NÄTVERK
PEDAGOGER 
INBJUDNA

KULTURSKOLOR 
DELTOG

23

93%

79%

71%

41

6

HÖSTTERMIN 2021
Kompetensutveckling består av tre delar. Teoridelen 
sker digitalt och presenterar pedagogiken. Den följs 
av en praktikdel som leds  av Cirkus Uniks pedagoger 
och programmet avslutas med en coachingdel som 
om intresse finns kan ligga till grund för ett framtida 
nätverk pedagogerna emellan. Utvärdering efter 
teoridelen via enkäter visar ett positivt gensvar 
med uttryck av förväntan inför den praktiska delen. 
Majoriteten var nöjda med kursen:

GÖTEBORG-: ÖSTRA, VÄSTRA, HISIN-
GEN, ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO, 

SAMT BORÅS OCH TRANEMO

Tyckte att det var användbart

Tyckte att det var inspirerande

Uppskattade utbytet med de
andra Kulturskolepedagogerna

“Lagom långa pass och antal träffar. Under-
lättar att få in i arbetsschemat att det är så 

pass komprimerat och utspritt”

“Avslappnad och prestigelös 
stämning på träffarna :)”

“Jag tycker att det var väldigt viktiga 
aspekter av tex självkänsla”

EXEMPEL PÅ UTLÅTANDEN

FOTOGRAF: HENRIK BRUNNSGÅRD
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I SAMARBETE MED VGR FÖRVALTNINGEN 
FÖR KULTURUTVECKLING

SAMHÄLLSPROJEKT ÅRSRAPPORT 2021

CIRKUS UNIK I EVENTET  BARN 
OCH UNGA MÖTESPLATS

CIRKUS UNIK BIDRAR MED VÅR ERFARENHET 
I KURSEN CIRKUSPEDAGOGIK OCH DIDAKTIK

EN TRYGG MILJÖ

GRUPPEN OCH DESS INDIVIDER

ATT SKAPA EN CIRKUSFÖRESTÄLLNINGBARNETS UTVECKLING

SÄKERHET

PLANERING OCH UPPLÄGG

Cirkus Unik fick en inbjudan från Förvaltningen för kulturut-
veckling att berätta om vår verksamhet, där Elin Lütke fick mö-
jlighet att  berätta om våra värdeord och vår drivkraft för 58 
engagerade personer som var anmälda i det digitala eventet. 

VGRs Förvaltning för kulturutveckling ordnar varje år ett an-
tal träffar inom området barnkultur för intresserade i hela vår 
region; 49 kommuner i Västra Götaland. De riktar sig till kul-
tursamordnare som bokar barnkulturprogram i kommunerna, 
lärare, fria kulturpedagoger och konstnärer samt övriga med 
intresse av barnkulturfrågor.

Elin Lutke medverkade i två delar av kursen: “Gruppen och och dess individer” och “Barnets utveckling”. 
Målet med kursen var att stärka pedagogerna i deras yrkesroll och ge möjlighet och tillfälle till diskussion 
och reflektion tillsammans med professionella inom området som bidrar med stor bredd, både vad gäller 
bakgrund, disciplin och erfarenhet.

Kursen riktade sig till pedagoger inom hela Sverige. Kursen i Cirkuspedagogik och didaktik  i projektet 
Cirkusflätan arrangerades av VGR Förvaltningen för kulturutveckling i samarbete med Region Stock-
holm och Region Östergötland.

Kursen behandlade sex teman ur ett cirkuspedagogiskt perspektiv:
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SAMHÄLLSPROJEKT ÅRSRAPPORT 2021

FILMEN OM VÄRDEHJULET PRESENTERADES 
PÅ KULTURSKOLEPEDAGOGDAGEN 2021
Kulturskolepedagogdagen är en nationell fortbildningsdag som 
arrangeras av Förvaltningen för kulturutveckling och Göteborgs 
Universitet och som  i år samlade 700 deltagare, pedagoger från 
hela Sverige. 

På uppdrag från Kulturskolan och VGR producerade och bidrog 
Cirkus Unik med filmen Värdehjulet - metod för mätning och 
grupputveckling . Filmen presenterar Cirkus Uniks pedagogiska 
arbete och vision och metoden Värdehjulet, som används i cirk-
usskolan för att mäta gruppens utveckling inklusive aspekter som 
självkänsla, respekt och samarbete. 

Läs mer om vår metod på sid.15

Film: youtu�be/zWnyuEIpVDE
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PARTNERS ALLEZ-HOP!

SPONSORER & PARTNERS

KULTURFÖRVALTNINGEN
VERKSAMHETSSTÖD

VGR

Cirkus Unik har från och med 2020 fått Verksamhetsstöd från 
Göteborgs Kulturförvaltning som därmed stöttar oss och vår 
utveckling i den konstnärliga och pedagogiska verksamheten; 
alltid med ett socialt perspektiv.

“I kulturförvaltningen är vår gemensamma vision:

Genom ett brett utbud och tillgång till konst och kulturliv for-
mas en attraktiv stad – av och för människor från hela världen. 
Vi är den öppna staden som sätter kulturen och konsten i cen-
trum. Göteborg är staden som ger alla rätt att delta i kulturlivet. 
Här skapas utmanande kulturella arenor där alla får plats.”

Finansierar Cirkus Unik under en 3 årsperiod (2020-22) som har som syfte att vidga 
deltagande för barn och unga inom en interkulturell insats som nycirkus. Nu har Cirkus 
Unik flera produktioner i Kulturkatalogen Väst.

Deras motivering: “Cirkus Unik är en väletablerad aktör inom samtida cirkus i Göte-
borg och Västra Götaland, men en ny aktör hos kulturnämnden. De kommande årens 
utveckling kommer att bidra till att öka kännedomen och spridningen av samtida cirkus 
som konstform och på så vis gynna nyskapande, samt nå ut till fler barn och unga. Detta 
är helt i linje med såväl kulturstrategin för Västra Götaland 2020-2023 som strategin 
för fysisk aktivitet hos barn och unga.”

På inbjudan från VGR Förvaltningen för Kulturutveckling har Cirkus Unik 2021 varit 
med i tre av deras initiativ:  1) Kursen Cirkuspedagogik och didaktik, 2) Kulturskole-
pedagogdagen där vi presenterade filmen om vår metod Värdehjulet och 3) Digitala 
eventet Barn och Unga Mötesplats. Se mer i sida 34.

FÖRVALTNINGEN FÖR KULTURUTVECKLING
KULTURSTRATEGISKT UTVECKLINGSSTÖD (KSU)
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Göteborgs Stad finansierar flera olika delar av vår verksamhet, förutom via Kulturförvaltningen 
även genom Grundskoleförvaltningen, Idrotts- och föreningsförvaltningen samt från olika stads-
delar. 

Grundskoleförvaltningen, via statliga bidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan 
skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla 
uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.  Denna  finansiering utgör ett 
komplement till skolornas egen kulturbudget och i vårt fall stöttar de vår verksamhet för barn med 
funktionsvariationer.

Idrotts- och föreningsförvaltningen stöttar oss med subventionering för att vi ska ha tillgång 
till lokaler för cirkusskolan

GÖTEBORGS STAD

KULTURSKOLAN
Det är och har varit ett roligt och givande samarbete för oss då vi i stort delar sam-
ma värderingar och mål, som tex inkludering i samhället via kultur. Vi har haft 
ett långt samarbete med Kulturskolan som finansierat våra cirkusskolor i många 
utsatta områden i Göteborg från 2016-2020. 

Kulturskolan har vid flera tillfällen uttryckt önskan att få ta del av vår pedagogik 
för att utnyttja i deras egen verksamhet.  Vår målgrupp inom Kulturskolan ändras 
därför från barnen till deras pedagoger för att på så sätt indirekt kunna nå än fler 
barn. Under hösten börjar vi nu på allvar utveckla vår Kompetensutveckling finan-
sierat av Kulturstrategiskt Utvecklingsstöd (KSU). Se sida 32 ovan.

OPERAN
Cirkus Unik startade 2019 ett spännande samarbete med GöteborgsOperan via 
Skapa Dans och Fördjupningsgruppen; några äldre elever, som varit länge hos 
oss och visar stort intresse att vilja fortsätta utveckla sin cirkustalang. Den 29 ok-
tober uppträdde Fördjupningsgruppen på Operans Lilla Scen med en föreställn-
ing som var ett av resultaten av vårt värdefulla samarbete med GöteborgsOper-
an. Se mer detaljer under A2 och B3 ovan.

“GöteborgsOperan Skapa strävar efter att scenkonsten ska vara tillgänglig för 
alla. Här formar vi scenkonst tillsammans – av, med och för människor i alla 
åldrar; nybörjare och scenkonstälskare, långetablerade svenskar och nyanlända 
människor, personer med olika förmågor och förutsättningar. Alla är välkomna 
att delta i Göteborgs Operan Skapa.”

PARTNERS ALLEZ-HOP!
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PARTNERS ALLEZ-HOP!

ERIK & LILY PHILIPSONS MINNESFOND 

DANSCENTRUM VÄST

Minnesfonden är en partner som delar samma värdegrund som Cirkus Unik och deras 
generösa stöd har gjort det möjligt för oss att verka i en skola i Göteborg och ge barnen 
med funktionsvariationer där tillgång till en mycket värdefull cirkusträning. 

Cirkus Unik och barnen är mycket tacksamma!

Vi har sedan starten av vår verksamhet haft ett mycket gott samarbete med Danscen-
trum Väst. I Göteborg saknas lämpliga lokaler för cirkus och Danscentrum Väst och 
deras subventionerade lokal har betytt mycket för utvecklingen av alla våra cirkus-
föreställningar, och i förlängningen även för vår konstnärliga utveckling. 

2021 stödde de även Cirkus Unik med Sommarresidens. Se mer i Monster sida 25.

REACH FOR CHANGE

REACH FOR CHANGE & ASHOKA

Reach for Change är en svensk stiftelse som arbetar för barns rätt till ett bättre liv inom alla om-
råden i 18 länder på tre kontinenter och når mer än 100.000 barn per år. I Sverige finansieras 
arbetet bl a av Kinneviksgruppen. Reach for Change stöttar social-entreprenörer ekonomiskt, 
men framförallt med rådgivning, utbildning, PR och  nätverk. Cirkus Unik bland mer än 300 
andra social-entreprenörer sökte och fick år 2015 det viktiga och prestigefulla stödet från Reach 
for Change.

Vi är tacksamma för möjligheterna samarbetet med Reach for Change öppnat och för att ha haft 
deras stöd under tre år 2016-2018. Vi är stolta över  att nu vara en del av de grymma Change 
Leaders Alumni ; se mer här (shorturl.at/jAFJ6)

Cirkus Unik har blivit nominerad som social entreprenörskapsorganisation att vara en del av Nordic 
Changemaker Map på grund av vår betydelsefulla samhällspåverkan. Nordic Changemaker Map leds av 
Ashoka, världens största nätverk för sociala entreprenörer och Changemakers, tillsammans med Reach 
for Change och stöds av Postkodstiftelsen och Vinnova.
 
The Map syftar till att bättre förstå, ansluta och stärka ekosystemet för Changemakers i Sverige och Nor-
den i stort. Läs mer om kartans avsedda inverkan och resultat här. Swedish Changemaker Map är en del av 
ett nordiskt samarbetsprojekt som genomförts med mer än 500 “changemakers” från Danmark, Finland, 
Norge och Sverige som analyserar hälsotillståndet för vad som kallas social innovationsekosystemet.

Change Leader Alumni

Nordic Changemaker map

ERIK & LILY 
PHILIPSONS 

MINNESFOND
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TEAM

JAILTON CARNEIRO

ELIN LÜTKE

GRUNDARE 
OCH VERKSAMHETSLEDARE

Konstnärlig ledare och tekniskt ansvarig samt medgrundare av 
Cirkus Unik.

Jailton är född och uppvuxen i Brasilien och började 12 år gammal 
att träna cirkus i ett Socialt Cirkusprojekt i Brasilien. Redan som 
16-åring  började Jailton utbilda gatubarn och ungdomar i nycirkus.

Jailton har 30 års erfarenhet av cirkus och har turnerat  i hela 
världen som professionell luftakrobat med Cirque du Soleil i nio år. 
Han har bredd och spetskompetens i väldigt många cirkustekniker 
och är dessutom certifierad och har lång erfarenhet inom rigging.

Jailton har lång erfarenhet av pedagogisk verksamhet och  är 
ansvarig för utbildningen av Cirkus Uniks pedagoger tillsammans 
med Elin Lütke.

Verksamhetschef och medgrundare av Cirkus Unik.

Elin är född i Sverige och uppvuxen i Brasilien, med en bakgrund 
inom nycirkus och över 20 års cirkuserfarenhet. Började som artist 
i en nycirkus-teatergrupp i Brasilien och uppträder fortfarande 
som artist med Cirkus Unik.

Elin har en masterexamen i Global Studies vid Göteborgs Universitet 
och ett långt engagemang inom socialt och inkluderande arbete. 

Elin har i samarbete med teamet utvecklat metodologier av social 
påverkan och är ansvarig för fortbildning av personalen i Cirkus 
Unik tillsammans med Jailton.

“Jag är tacksam över att 
fortsätta skapa shows och att 
få förverkliga min dröm om 
att leda en cirkusskola och 
återgälda allt jag själv fått 

genom cirkusen.”

“Jag är tacksam över att 
känna att jag gör skillnad 

för barn och över att få 
kombinera mina två stora 

intressen; kultur och socialt 
entreprenörskap.”
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CIRKUSPEDAGOGER OCH ARTISTER
Vår succé hade ej varit möjlig utan alla våra hängivna 
pedagogers och artisters hårda arbete.

TEAM ÅRSRAPPORT 2021

CAMILA
BORGES 

I juni månad började Camila arbeta i Cirkus Unik!

Hej! Mitt namn är Camila, jag är utbildad pedagog och började arbeta på Cirkus Unik som-
maren 2020. Jag har tränat cirkus i ett par år, även yoga, capoeira, dans och slagverk. Jag 
har varit fascinerad av cirkusen sedan min barndom och det är ett nöje att arbeta med något 
som jag brinner för.

Cirkusen är en plats för alla: man har kul, man hittar olika och roliga sätt att uttrycka sig 
själv, man får vänner och andas glädje och fantasi!

Allez hop!

SABINA 
ANTONSSON

Hej! Jag heter Sabina och är utbildad yrkesdansare på Norska Baletthögskolan i Oslo. Har 
arbetat som frilansdansare och med kulturproduktion de senaste 10 åren.

Cirkus för mig står för allas lika värde och möjligheter, glitter, popcorn och kämparglöd. Den 
som övar den kan och det är det bästa med cirkus, att alla kan lära, alla kan öva och alla kan 
ha roligt tillsammans!

LORENA LUTKE
 CARNEIRO

Hej jag heter Lorena och har varit med i cirkusen sedan jag var liten. Och va född i turne med 
min familj i Brasilien.

Jag tränar cirkus två gånger i veckan och uppträder just nu i showen Drömfångare.

Jag tycker om hästar och gillar att rida också.

Cirkus är roligt och spännande och det är kul när man kan utmana sig själv. På träningarna 
tränar jag mest ring och jag älskar det!

ELVIRA
LINDBERG

Hej! Mitt namn är Elvira och jag är utbildad musikalartist och teaterpedagog.

Från och med hösten -18 jobbar jag som cirkuspedagog och artist på Cirkus Unik men även 
som frilansande artist och regissör i andra konstnärliga sammanhang.

Det bästa med cirkus är för mig den härliga blandningen mellan olika scenuttryck och den 
breda publik den lockar. Med Cirkus Unik har vi möjligheten att skapa nya, roliga möten 
mellan människor, vuxna och barn; unika möten!
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MEDARBETARE

CAJSA
 WITTBOLDT

LENA 
B LUTKE

MARÇAL
MORELL TORRA

DJELAL 
AXOYSON

Hejsan! Mitt namn är Cajsa och jag är utbildad musikalartist och kulturprojektledare.

I början av augusti började jag arbeta på Cirkus Unik som kulturproducent och jag är så 
glad för detta! 

Det som jag tycker är så häftigt med cirkus är hur det kan tala till så många och att det har 
oändliga möjligheter med att blanda olika konstuttryck. Lekfullt, kraftfullt, imponerande 
nummer, berörande och starka budskap är några av sakerna jag förknippar med cirkus.

Jag är pensionerad socionom och tandläkare som levt över 30 år i Brasilien. 
I Cirkus Unik redigerar jag svenska och engelska texter, administrerar vän-
telistan till cirkusskolan samt kommunicerar med föräldrarna. Jag är så glad 
och stolt  över att ha fått vara med och se Cirkus Unik födas, växa och göra 
Göteborg lite gladare för så många barn!

Jag är en webbdesigner från Barcelona, bor nu i Göteborg, 
som hjälper Cirkus Unik med webbplatsen. Att arbeta med 
Cirkus Unik 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 så som Elin och Jailton kan. Allt i en fantastisk 
miljö med mycket kreativitet!

Jag är en civilekonom med över 20 års arbetslivserfarenhet bl.a. som ekono-
miansvarig i medelstora företag och redovisningskonsult/chef i byråer de 
senaste 6 åren. Det är spännande att arbeta i en organisation som förstår 
dagens behov och som alltid har viljan att utvecklas.

I många år har jag har också arbetat inom kulturområdet som danspedagog 
och därför tycker jag att Cirkus Unik är en av de viktigaste samarbetspart-
ners jag har, när det gäller utveckling av socialt/kulturellt arbete.
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ADVISOR BOARD

Gayathri är ordförande och medgrundare i The Good Talents, ett socialt företag som 
identifierar och synliggör unga talanger i utsatta områden och arbetar med organi-
sationsutveckling samt som program manager på Reach for Change. Hon har genom 
åren initierat/coachat uppstarten av flera sociala företag. Hon har 10 års erfarenhet 
av processledning inom innovation och ledarskap.

 “Från första dagen jag träffade Elin och Jailton 2011 var det omöjligt att undgå deras 
potential och förmåga att starta och driva ett socialt företag som skulle kunna göra 
radikal skillnad för barn och unga i utsatta områden i Sverige.  Kombinationen av de-
ras djupa kompetens inom nycirkus, engagemang, entreprenöriella driv och tajming 
är häpnadsväckande. Det har varit en fantastisk resa att följa och stötta Cirkus Unik i 
utvecklingen av deras sociala företag som sedan starten 2016 har vuxit i rasande fart, 
ser fram emot att följa dem i deras resa framåt”.

GAYATHRI 
RATHINAVELU

Monica är socialföretagare sedan 15 års ålder, grundare av Oficina da Sustentabili-
dade, en B Corp i Brasilien, som hjälper företag att hitta sitt sociala syfte och uppnå 
den sociala inverkan de vill ha i samhället. Hennes anslutning till Cirkus Unik är 
förutom rådgivare även konsult för mätning av Social Påverkan.

 “För mig är det mest fantastiska med Cirkus Unik att de använder cirkus som en stor 
kraft för förändring. Med utgångspunkten att varje människa är unik, och samtidigt 
har alla sina egna speciella gåvor, har de utvecklat en metod, som kan hjälpa samhäl-
let att bli mer jämlikt och mer humant. Jag tror verkligen på deras sätt att göra saker.MONICA 

PICAVÉA

Susanne är ordförande i den ideella föreningen Cirkus Unik, har tidigare erfarenhet 
från styrelsearbete i ideella föreningar, och har varit med sedan föreningen startade. 
Professionellt aktiv som organisations- och rekryteringskonsult med egen firma, har 
lång erfarenhet av utvecklingsarbete inom ledarskap, organisation och verksamhet 
samt bred kunskap om formalia. Har lång erfarenhet både som socialarbetare i ett 
av Göteborgs särskilt utsatta områden och senare som chef inom offentlig sektor. Är 
utbildad socionom och lärare.

“Cirkus Unik med det engagemang, den samlade och specifika bakgrund samt erfar-
enhet som Elin och Jailton tillsammans har är en unik potential för att driva ett so-
cialt företag som kan bidra till att göra skillnad för barn och unga i utsatta områden. 
Att ha varit med vid deras sida och se Cirkus Uniks verksamhets växa har varit en 
ynnest för mig som rådgivare och ordförande.”

SUSANNE 
ERIXON
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Ola är ansvarig för Kundservice på Telia 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 resurs-
er och ekonomiska möjligheter till engagerade personer med unik kompetens inom 
sitt område.

 “Cirkus Unik har verkligen allt det jag tror på - genom att använda cirkus som förän-
dringsverktyg så kan man skapa möjligheter för barn att få bättre självkänsla och 
följa sina drömmar. Förutom visionen så känner jag starkt för grundarna Elin och 
Jailton samt deras förmåga att engagera genom cirkusen.”

Cirkus Unik har under 2018 inlett ett samarbete med Pia Björnstad, f.d lärare i ped-
agogik, för att få ännu fler pedagogiska verktyg till utmanande situationer som våra 
cirkuspedagoger möter i undervisningen. Vi ser det stora värdet i att få ta del av en 
utomståendes perspektiv och att få vägledning och stöd från en person med många 
års erfarenhet av att utbilda pedagoger.

“Jag är pensionerad gymnasielärare i ämnet pedagogiskt arbete för barn och unga. 
Det är för mig en ära att arbeta som pedagogiskt stöd för Cirkus Uniks kompetenta 
cirkuspedagoger.

Cirkus Unik gör skillnad för barn och unga i Göteborg med en genomtänkt pedagogik 
och en lustfylld verksamhet med stort hjärta. ”

OLA 
PETTERSSON

PIA 
BJÖRNSTAD

PEDAGOGIK
EXPERT

“2021 blev ett annorlunda år för det pedagogiska stödet för cirkusskolan.

Trots att jag inte kunnat närvara fysiskt på möten och lektioner har vårt arbete och våra 
samtal kunnat fortgå. Jag har funnits med på de pedagogiska mötena digitalt och då fått 
muntlig presentation om hur arbetet planerats och utförts.

Höstterminen 2019 bestämde vi att våra möten skulle fokusera på en elevgrupp, nämli-
gen Fördjupningsgruppen, med de mer erfarna cirkuseleverna. Det har vi fortsatt med 
även under 2021. Det ger cirkuspedagogerna högre kvalité i arbetet när vi samtalar kring 
en elevgrupp. Vi blir mer konkreta och tydliga i vår planering. Erfarenheten har givetvis  
visat att det gynnar arbetet i alla våra grupper på cirkusskolan. Vi har haft mycket givande 
pedagogiska samtal. 

Stor kreativitet, idérikedom och glädje kännetecknar våra samtal.”
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EKONOMISKT
RESULTAT

EKONOMISKT RESULTAT

ALLEZ-HOP!

Cirkus Unik är ett ej vinstdrivande socialt företag där allt eventuellt 
överskott återinvesteras i organisationen. Det är en hybridorganisa-
tion, en ideell förening och ett aktiebolag. Ett socialt företag har som 
mål att öka den sociala påverkan. Vi är extremt tacksamma för alla 
partners som visat oss förtroende och samarbetat med oss. Vårt mål 
är att diversifiera våra partnerskap även till andra förvaltningar i den 
offentliga sektorn som Folkhälsomyndigheten till exempel.

Nuvarande ekonomisk situation: 

Siffrorna för 2021 visar på en stor förändring från 2020, som var ett utmanande år för 
alla organisationer pga av pandemin. Intäkterna för föreställningar till exempel har 
ökat kraftigt och det är vi nöjda med och vill fortsätta att utveckla ännu mer.

Liksom under  2020 har vi fått ett väldigt viktigt stöd från Kulturbidrag; statliga från 
Kulturrådet, regionala från VGR och kommunala från Göteborgs Kulturförvaltning. 
Detta stöd är avgörande och väldigt viktigt för vår tillväxt. 

Vår cirkusskoleverksamhet minskade ytterligare pga Kulturskolans beslut att inte 
längre stötta cirkusskolan i utsatta områden av Göteborg.
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JÄMFÖRT MED 2020 ÄR BILDEN SOM NEDAN:

Intäkter 2020 2021 Dif� Dif� %

Cirkusskola 642 492 kr 375 403 kr −267 089 kr −41,57%

Workshop
354 600 kr 406 186 kr 51 586 kr 14,55%

Shows 14 125 kr 216 300 kr 202 175 kr 1431,33%

Övriga projekt 150 000 kr 196 802 kr 46 802 kr 31,20%

Bidrag 875 637 kr 1 250 000 kr 374 363 kr 42,75%

Totalt 2 036 854 kr 2 444 691 kr 407 836 kr 20,02%

Kostnader 2020 2021 Dif� Dif� %

Personal −1 681 037 kr −1 654 146 kr 26 891 kr −1,60%

Konsulter −100 595 kr −325 751 kr −225 156 kr 223,82%

Lokal −72 716 kr −74 999 kr −2 283 kr 3,14%

Transport −52 854 kr −60 421 kr −7 567 kr 14,32%

Marknadsföring −15 358 kr −140 725 kr −125 367 kr 816,32%

Övrigt −78 706 kr −23 466 kr 55 240 kr −70,19%

Totala Kostnader −1 922 560 kr −2 279 508 kr −356 948 kr 18,57%

EKONOMISKT
RESULTAT ALLEZ-HOP!
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Intäkter:
• Våra totala intäkter har ökat med ca 20%
• Intäkter från bidrag har ökat med ca 40%
• Intäkter från cirkusskola har minskat med ca 40% pga av avslutat samarbete med 

Kulturskolan från och med HT 2020 
• Intäkter från shows  har ökat från 14 tusen till 216 tusen pga av minskade pandemi- 

restriktioner...

Kostnader:
• Totala kostnader har ökat med ca 20% (återinvestering i organisationen)
• Fasta personalkostnader har inte ändrats från 2020 
• Konsultarvoden har ökat från 100 tusen till 325 tusen. När Cirkus Unik har bättre 

ekonomi anlitar vi fler konsulter, som till exempel vår kulturproducent HT 2021. 
Dessutom har en i personalen slutat och startat som konsult istället.

• Marknadsföring ökade mycket pga produktion av film om Monster och projektet 
Cirkus för Psykisk Hälsa.

Vidtagna åtgärder:
• Fortsatt satsning  på ansökningar om bidrag inom Kultursektorn
• Mer “kompakt”  personalstruktur kombinerat med konsulter

EKONOMISKT
RESULTAT ALLEZ-HOP!
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CIRKUS UNIK KONSOLIDERING*

EKONOMISKT
RESULTAT ALLEZ-HOP!

375

406

500

400

350

216

180

17

2 445

Cirkusskola

Workshops

Bidrag kommunalt

Bidrag statlig

Bidrag  regionalt

Show

Andra Projekt

Övriga intäkter

Total

20,5%

16,6%

16,4%

15,4%

14,3%

8,8%

7,3%

0,7% K SEK

INTÄKTER
2021

Cirkus Unik Sweden AB + Cirkus Unik Ideell förening

INTÄKTER K SEK

CIRKUSSKOLA 375

WORKSHOPS 406

SHOWS 216

ANDRA PROJEKT 180

BIDRAG - KOMMUNALT 500

BIDRAG - STATLIG 400

BIDRAG - REGIONALT 350

ÖVRIGA INTÄKTER 17

TOTALA INTÄKTER 2 445

KOSTNADER K SEK

PERSONAL -1 654

KONSULTER −326

LOKALER - HYRA −75

UTRUSTNING −66

TRANSPORT −60

MARKNADSFÖRING −141

ÖVRIGT −23

TOTALA KOSTNADER −2 346

RESULTAT 99

*Konsoliderade = AB + IF minus Interna 
intäkter och kostnader

SKATT ÖVER VINST −21

RESULTAT EFTER VINST 78
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CIRKUS UNIK - IDEELLA FÖRENINGEN 

EKONOMISKT
RESULTAT ALLEZ-HOP!

500

400

350

375

216

180

75

17

2114

Bidrag kommunalt

Bidrag statligt

Bidrag regionalt

Cirkusskola

Show

Andra projekt

Övriga intäkter*

Övriga bidrag

Total

23,7%

18,9%

0,8%

3,5%
8,5%

10,2%

17,8%

16,6%

K SEK

INTÄKTER IF
2021

KOSTNADER IF K SEK

PERSONAL −1 654

KONSULTER −226

MARKNADSFÖRING −46

LOKALER - HYRA −44

TRANSPORT −36

UTRUSTNING −35

ÖVRIGT −22

TOTALA KOSTNADER −2 064

RESULTAT 50

*Övriga intäkter - Köpeavtal med Cirkus Unik Sweden AB, Aktivitetsstöd från IOFF (Idrott och 
Föreningsförvaltning) och sjuklöneersättning (Försäkringskassan)

INTÄKTER IF K SEK

BIDRAG - KOMMUNALT 500

BIDRAG - STATLIG 400

BIDRAG - REGIONALT 350

CIRKUSSKOLA 375

SHOWS 216

ANDRA PROJEKT 180

ÖVRIGA INTÄKTER 75

ÖVRIGA BIDRAG 17

TOTALA INTÄKTER 2114

SKATT ÖVER VINST −11

RESULTAT EFTER VINST 39
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CIRKUS UNIK SWEDEN AB

EKONOMISKT
RESULTAT ALLEZ-HOP!

KOSTNADER AB K SEK

KONSULTER −236

MARKNADSFÖRING −133

PERSONAL −75

UTRUSTNING −65

TRANSPORT −50

LOKAL - HYRA −31

ÖVRIGT −7

TOTALA KOSTNADER −597

RESULTAT 49

INTÄKTER OCH KOSTNADER AB 2021

• De tjänster som AB utför är mest workshops; resterande intäkter är de tjänster 
som är inköpta av Ideella föreningen Cirkus Unik.

• Cirkus Unik IF har upprättat ett köpeavtal med Cirkus Unik Sweden AB och hyr ut 
sin personal till Cirkus Unik Sweden AB, som betalar för inhyrd personal.

• Cirkus Unik IF har upprättat ett köpeavtal med Cirkus Unik Sweden AB och hyr 
kontorslokal, bil och utrustning av Cirkus Unik Sweden AB, vilket representerar våra 
övriga intäkter.

• Allt överskott återinvesteras i organisationen, vilket gjorde det möjligt att investera i 
marknadsföring och finansiera filmen om vår nya satsning Cirkus för Psykisk hälsa.

SKATT ÖVER VINST −10

RESULTAT EFTER VINST 39

INTÄKTER AB K SEK

WORKSHOPS 406

ÖVRIGA INTÄKTER 240

TOTALA INTÄKTER 646
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KONTAKTA OSS
Tel: 0729716060

info@cirkusunik.se
cirkusunik.se

Åvägen 24 
41 251 Göteborg

KONTAKT ÅRSRAPPORT 2021

@cirkusunik

51

http://cirkusunik.se/
https://www.youtube.com/channel/UCSCJVkS79xJ-v6FlktcDkAg
https://www.facebook.com/cirkusunik/
https://www.instagram.com/cirkusunik/

	highlights 2021
	VÄRDEGRUND
	VERKSAMHET
	PEDAGOGISK 
	VERKSAMHET
	KONSTNÄRLIG 
	VERKSAMHET
	SAMHÄLLS
	PROJEKT



	Sponsorer & PARTNERS
	team
	EKONOMISKT RESULTAT
	kontaktA OSS

