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Västmanlands Teater och Cirkus
Cirkör i unikt samarbete kring
samtida cirkus i Sverige
Under kvällens 100-årsfirande av teaterhuset i Västerås avslöjades ett nytt treårigt samarbete
mellan Västmanlands Teater och Cirkus Cirkör. Hösten 2015 är startskottet för ett
utvecklingsprojekt med tydligt mål i sikte: att stärka den samtida cirkusen som konstart i Sverige.
– Det känns fantastiskt roligt på flera sätt. Vår publik kommer få se fler samtida cirkusföreställningar och
teatern har tillsammans med Cirkus Cirkör fått extra medel från Kulturrådet att utveckla former för möten
mellan konstformerna. För Västmanlands Teater innebär det att vi kommer lära oss mycket nytt och i
framtiden kunna jobba ännu mer gränsöverskridande, säger Kajsa Giertz, teaterchef för Västmanlands
Teater.
– Kulturrådets satsning på Västmanlands Teater och Cirkus Cirkör är mycket positiv för både oss och teatern.
Cirkus Cirkör har som ett av sina mål att etablera och sprida den samtida cirkusen i Sverige. Cirkör stärks
genom att vi får möjlighet att samproducera föreställningar och också bedriva pedagogiska projekt i
Västmanland, framför allt med barn och ungdomar. Jag tror det blir bra för oss, för teatern och för publiken i
Västmanland, som kommer att få samtida cirkus av högsta klass på sin egen teater, säger Anders Frennberg,
VD Cirkus Cirkör.
Planeringen för framtida föreställningar är redan i full gång.
– Cirkus Cirkörs stora internationella satsning Limits, i regi av Tilde Björfors, har urpremiär hos oss i Västerås
till våren, och hösten 2016 kommer teatern producera en egen föreställning i regi av Olle Strandberg från
Cirkus Cirkör. Olle regisserar redan denna säsong Varieté Cornichong som är en av höstens nyheter, berättar
Kajsa Giertz.
Olle Strandberg är regissör och konstnärlig projektledare på Cirkus Cirkör. Han har bland annat regisserat
föreställningarna Undermän samt Underart.
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