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Ludvig Daae & Joanna Nordahl ”Hyperfruit”

Mette Ingvartsen ”69 positions”

Jack Walsch ”Feelings are facts: the life
of Yvonne Rainer” (Bio Rio)

”Translate, intertwine, transgress!”:
Alma Söderberg & Hendrik Willekens
“Idioter”

MDT 5 år
MDT fyller 5 år. Denna fas i Moderna Dansteaterns historia har MDT drivits
med Danjel Andersson som chef. Visionen har i stora drag skrivits om, men
följer den utveckling som Moderna Dansteatern satte igång redan på
80-talet då stadgarna skrevs.1
Det som är nytt med MDT nu är att vi går från att vara en så kallad arrangör till att bli en aktiv internationell samproducerande plattform. Detta
är ett begrepp som vi jobbat med sedan 2011. Detta betyder i praktiken att
MDT som organisation nu på ett tydligt sätt står bakom de konstnärskap
som presenteras (och ofta samproduceras) och stödjer dem i deras arbete
att etablera sig och att finansiera sig.
Definitionen av en arrangör är en organisation som visar föreställningar och
det huvudsakliga arbetet är att välja vad som skall visas och nå en publik.
En aktiv internationell samproducerande plattform visar också föreställningar och väljer vilka som skall presenteras. Skillnaden ligger i när den går
in i samarbeten, hur den gör det och vad anledningen är. MDT presenterar
och följer konstnärskap. MDT vill tidigt identifiera vilka som är intressanta
att arbeta med, och sedan följa dem i deras etableringsfas. MDT hjälper de
koreografer som arbetar här att få tillgång till starka nationella och internationella kontaktnät. Därför lägger vi stor möda på att presentera de
utvalda konstnärerna till andra samproducenter och arrangörer. Vi gör så
mycket vi mäktar med för att denna etablering sker på ett grundläggande
vis, så att konstnärerna har en stark plattform att stå på. Detta innebär ett
nytt sätt att arbeta för organisationen, både ekonomiskt, vad vi prioriterar
tidsmässigt, hur vi jobbar med teknik, studiotid, scentid, produktion, ekonomi och publikarbete.
Dessa fem år av MDTs historia inleddes med en svår ekonomisk situation, då
det nyrenoverade huset på Skeppsholmen (inflytt 2010) hade en ny hyra
som organisationen inte var anpassad för. Enkelt förklarat var hyran tre
gånger så hög (från ca 500 tkr per år till ca 1 500 tkr per år). Huset var nu
också bättre lämpat för verksamheten med ett stort kontor och två nya
studior och ingen pelare som skymmer scenen. Men läget var akut eftersom
2010 dessutom inleddes med ett underskott. Åren 2011–2013 var kritiska.
2013 blev året då det ekonomiska läget vände, mycket tack vare ett höjt
stöd från Statens Kulturråd. Från 2013 kunde vi dessutom söka treårigt stöd,
både från Stockholm Stad och Kulturrådet, vilket gav en helt annan framförhållning.
Under dessa fem år har vi inte bara försökt reparera vårt ekonomiska läge
1 ”§ 1Stiftelsen Moderna Dansteatern Skeppsholmen, i fortsättningen kallad Stiftelsen, har till syfte att
ge bas och möjlighet till utveckling samt överlevnad för den framtida danskonsten. Stiftelsen skall vara
ett öppet sceniskt forum för utominstitutionellt verksamma koreografer och dansare, vara gästspelsscen
för grupper i och utanför Stockholm, verka för nordiskt och internationellt samarbete genom bl.a.
gästspel, verka för att profilera och stärka danskonstens ställning genom ett aktivt och varierat programutbud samt ge möjlighet för en ny publik att ta del av modern danskonst.” http://www.mdtsthlm.
se/about-MDT/
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utan också rekonstruerat organisationen. Vi har testat olika produktionsmodeller och 2014 hittade vi den form vi kommer jobba efter framöver och
resultatet av detta kan en se 2015. Vi väljer ut ca 4 produktioner per år som
vi lägger extra emfas på (dessa kallar vi MDT-produktioner.) Vi ser till att
dessa är välförankrade nationellt och internationellt. Alla andra produktioner är samproduktioner där vi gör så mycket vi kan. Utöver detta presenterar MDT replays och gästspel, färdiga produktioner som presenteras, ofta av
konstnärer vi följer nära.
Modellen vi byggt handlar mycket om att projekten skall, i möjligaste mån,
ägas av konstnärerna själva. MDT skall fungera som en produktionsmässig
kvalitetsgarant. Vi har byggt en flexibel organisation som kan stödja olika
typer av produktioner. Vi stödjer svenska projekt med annat än produktionsbudget, (om vi ändå gör det, är det ofta i projektform, som t.ex. olika
nätverk). Vi fungerar som ekonomiska rådgivare och vi stödjer med personal
på produktion och scenteknik.2 Internationella samproduktioner stödjer vi
dock ekonomiskt, eftersom de inte själva kan söka i det svenska systemet.
En arrangörs uppgift är att nå en publik, MDT har med sin nya modell jobbat hårt på att bygga ett sammanhang – en community – av återkommande
redan intresserad publik. Detta är ett sätt att tänka som genomsyrar all
kommunikation. På hemsidan är det framförallt koreografernas röster, vi
ger ut fanzines till nästan alla produktioner där koreograferna själva bestämmer innehållet. Detta är för att visa varför vi finns: För att stödja
konstnärskapen som producerar konsten. Dessa konstnärskap behöver en
publik. MDT presenterar inte ett program för att nå en publik, vi kreerar en
plattform där publik och konst kan mötas. Vi lägger relativt små resurser på
reklam, som en hyperaktiv teater med många produktioner per år vore det
onödigt dyrt och svårt att kommunicera varje enskild produktion. Därför
kommunicerar vi plattformen MDT och det noga utvalda programmet för en
allmänhet. Från början var detta en stor omställning och oron var inledningsvis märkbar.
”Friskt vågat. Risken är att man tappar MDT:s gamla, trogna publik.
Risken är förstås också att ingen alls kommer. Spännande är det i alla
fall.”3
Så skrev man i DN 2011. MDT har de senaste fem åren ökat antalet produktioner och föreställningar och dessutom ökat i beläggningen från år till år
och 2015 har vi nytt publikrekord. 83% beläggning. Däremot kan vi tyvärr
konstatera att media inte följer med i utvecklingen och vi ser att det skrivs
mindre och mindre om dans generellt och MDT i synnerhet. Trots detta ökar
trycket på biljetter.
En viktig aspekt av detta precisa arbete är att det skall skapa öppningar
bortom MDT och de val vi gör. Det skall vara positivt för koreografer att vara
2 MDT-produktion: Ca 8 veckor producent tid, 4 veckor teknik tid (160h), teknisk dokumentation, ca 5
veckors residens, varav 1 vecka på scenen.
3 Dagens Nyheter, Örjan Abrahamsson, 2011-03-10
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associerade med MDT. MDT skall vara en scen som välkomnar sin publik.
Men det kanske viktigaste är att vi vill betona att Stockholm är en central
plats för koreografi i Europa. Det kan vi förstås inte göra själva men vi vill
vara en viktig kugge i det arbetet. Det precisa arbete vi gör skapar möjligheter för fler – även utanför MDT.
MDT-modellen börjar nu etablera sig nationellt men framförallt internationellt där MDT och hela Stockholm nu är en aktiv del av det internationella
fältet. Vår förhoppning är att den samproduktionsmodell vi byggt skall
inspirera andra teatrar.
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(Noter s.10)

Verksamhetsberättelse 2015
2015 ett bra år med ett starkt konstnärligt program
och god ekonomi och otroligt bra publiksiffror. Det
var febril aktivitet i huset på Skeppsholmen med
föreställningsprogram och konstnärer i produktionsresidens hela året. För oss är det ett mål att de
konstnärer MDT står bakom skall turnera både
lokalt, nationellt och internationellt. Vi ser en tydlig
tendens att detta stadigt ökar. Som exempel har
succéer som ”Splendour” av Stina Nyberg och Lisa
Östbergs & Kim Hiorthoys ”Black Warrior” turnerat
flitigt under 2015.1
MDT vill även vara en motor på det teoretiska
området och vill verka för en hög nivå på samtalen
och idéproduktionen i Sverige. Under 2015 huserade
tre olika teoretiska forum i huset, koreografen och
PHD studenten på DOCH/SKH Mette Ingvartsen höll
sitt 75% seminarium ”Moving words, the permeable
stage” på MDT, koreografen Björn Säfsten och
filosofen Per Nilsson höll i ett samarbete mellan
Moderna Museet och MDT: Symposiet ”Translate,
intertwine, transgress!” och MDT satsade också
stort på en internationell konferens som vi kallade
”Postdance”.
MDT fortsätter sin strävan med att integrera svensk
scenkonst med ett internationellt fält. Detta sker i
informella nätverk, med konkreta utbyten och i
projektform. 2014 beviljades det första större EU
projekt som MDT varit med och utformat:
Departures and Arrivals (DNA), detta löper fram till
2018. MDT bjuder regelbundet in internationella
gäster för att ta del av verksamheten ofta i samarbete med andra aktörer, som andra scener, arrangörer, utbildningar och anslagsgivare.
Det är lika viktigt med nationella och lokala
samarbeten. MDT är engaerade i ett lokalt nätverk
DANSISTAN och ett nationellt samproducerande
mycket välfungerande nätverk Slingan – Tre scener.
Dessa förutom många andra samarbeten gör att
MDT når flera olika publikgrupper.
MDT har fortsatt höga publiksiffror på
Skeppsholmen med 83% beläggning (73% 2014).
Totala publiken på MDT Skeppsholmen på alla våra
evenemang 2015 var väldigt hög: 10 591 (10 715,
2014). Vi hade mycket publik på i stort sett allt men
också några projekt med extra stor kapacitet vilket
förklarar publiksiffran.
Under 2015 visade MDT 159 föreställningar (106,
2014) av 32 produktioner (47 st, 2014) och ordnade
fester, residensvisningar, konserter, konferenser,
samtal, osv.
2015 slutade med ett underskott om 116 355 kr. Vi
har under ett par år gjort positiva resultat2 och är i
en god ekonomisk balans. Detta resultat är inte
oroande och var planerat, Vi hade dock hoppats på
mer stöd från bidragsgivare för festivalen ”Yet
Another Fine Selection” och ”Postdance” konferensen, två formidabla succéer som vi valde att
genomföra trots allt. (Det är dock en oroande
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tendens att de projekt som MDT driver har svårt att
få stöd.)

Föreställningsprogrammet
Föreställningsprogrammet för 2015 innehöll den
dynamik som vi försöker förankra med ett samspel
mellan etablerat som Fieldworks/ Heine Avdal &
Yukiko Shinozaki med ”Distant voices”, Mette
Ingvartsen med ”69 positions”, Poste Restante med
”The Leviathan camaraderie”, Philippe Blanchard
med ”There are no such things as silly things”,
Mårten Spångberg med ”The internet” och Andros
Zins-Brownes ”The middle ages”. Dessa exempel var
alla nya verk och både Blanchard, Ingvartsen och
Poste Restante var exempel på samproduktioner.
Dessa väletablerade konstnärer i det svenska
danslandskapet samsades med helt nya namn som:
Liz Kinoshita med ”Volcano”, Georgia Vardarou med
”Phenomena” eller oetablerade som Linda Blomqvist
med ”Cosmos the beach” och Ofelia Jarl Ortegas
”Donnie”.
Denna blandning är designad för att gynna de
oetablerade så ett de kan nå en publik genom
samröre med mer etablerade konstnärskap. MDT
jobbar hårt på att bygga förtroende till bransch och
publik och det är främst via val av intressanta
konstnärskap, och en tydlig kommunikation av
dessa, som detta förtroende byggs. Därför är det
också viktigt att i insistera och fortsätta presentera
konstnärer. Som till exempel med Marlene Monteiro
Freitas som nu visade sitt hyllade intensiva solo
”Guintche” som uppföljning till ”(M)imosa” som vi
visade 2012 ett verk som hon arbetade fram med
Trajal Harell, François Chaignaud and Cecilia
Bengolea. (De två sistnämnda var med i Postdancekonferensen.) Freitas återkommer med en samproduktion 2016.
MDT har sedan 2011 jobbat med denna metod,
detta plattformsskapande, nu har många av de
konstnärer vi började arbeta med som oetablerade
blivit stadigt förankrade både internationellt och
nationellt, 2015 kan vi med stolthet peka på: Stina
Nyberg som visade om sina produktioner ”Horrible
mixtures” och ”Splendour”, Sebastian Lingserius
med nya ”Mover”, Daniel AlmgrenRecén som med
konstnären Anna Asplind skapade det stora projektet: ”Den ekologiska teatern”, Alma Söderberg med
samproduktionen ”Nadita”, Ludvig Daae & Joanna
Nordahl med ”Hyperfruit”, Amanda Apetrea som
med performern Mica Sigourney skapade ”I’m a very
understanding woman”.

MDT produktioner
MDT har utarbetat ett sätt att producera produktioner. Några produktioner, ca tre–fyra per år, producerar vi, genom att följa dem hela vägen från
förproduktion över presentationer i huset och ut på
efterföljande turné med samproducenter (postproduktion). 2015 samproducerade vi tre produktioner: Ludvig Daae & Joanna Nordahl med
”Hyperfruit”, Amanda Apetreas och Mica Sigourneys
”I’m a very understanding woman” och Ofelia Jarl
Ortegas ”Donnie”. Dessa produktioner hjälpte vi
med att hitta samproducenter och vi försökte skapa
speltillfällen till dem och har följt hela produktions-
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processen. Alla fyra projekten har spelat utanför
MDT och alla turnerar även under 2016. I fallet
”Donnie” var premiären i Malmö på Dansstationen,
den hade MDT premiär på festivalen ”Yet Another
fine Selection”. Gemensamt för alla tre var helt fulla
hus och stort internationellt intresse. Anledningen
till att det blev tre 2015 är att en av produktionerna
”I’m a very understanding woman” först fick avslag
och vi valde att lägga den på hösten istället och att
Nadja Hjortons 2016 produktion sker tidigt på året
vilket gör att mycket av förarbetet skedde under
2015. Alla MDT produktioner 2015 hade premiär sen
höst.

Yet Another Fine Selection
2015 avslutades året med festivalen ”Yet Another
Fine Selection”. Festivalen är en form där replayen
fungerar som en grundplåt för programmet. Då vi
visar 30–60 produktioner per år är det svårt för all
intresserad publik både internationellt och nationellt
att hänga med. (Replay sker även utanför festivalen
som med Stina Nybergs båda produktioner 2015.) På
festivalen visade vi sju verk under fyra dagar. Gisèle
Vienne & Peter Rehberg “Jerk, the radioplay”, Alma
Söderberg “Nadita”, Lisa Östberg & Kim Hiorthøy
“Black warrior”, Halla Ólafsdóttir & Amanda Apetrea
“Beauty and the beast”, Margret Sara Guðjónsdóttir
“Spotted” var alla replays medan Ofelia Jarl Ortega
“Donnie” var första gången den visades, så även
Jean-Luc Vernas “I apologize”. Festivalen lockade stor
publik (92% beläggning) och rönte ett stort internationellt intresse. Festivalen är en av årets viktigaste
händelser, särskilt vad gäller internationell förankring och som metod att hitta en ny intresserad
publik.

Utanför huset produktion
MDT har som mål att arbeta med produktioner som
sker utanför huset på Skeppsholmen, dels för att
påvisa att MDT inte endast är en scen utan även en
produktionsplattform, men också för att skapa nya
kontaktytor med olika publikgrupper. 2015 skedde de
med flera olika sorters produktioner som den serie
föreställningar, ljudinstallationer och samtal som
Daniel AlmgrenRecén och Anna Asplind skapade
tillsammans i det stora projektet: ”Den ekologiska
teatern” som ägde rum Biologiska Museet på
Djurgården i Stockholm. Detta projekt och i synnerhet den stora kvällen under Kulturnatten lockade en
storpublik 1 875 personer, bara den kvällen. Även
Poste Restantes ”The Leviathan camaraderie” som
inleddes på MDT men där publiken kördes till ett
gammalt mentalsjukhus i stockholmsförorten
Vällingby. MDT fortsatte sitt samarbete med
Turteatern i stockholmsförorten Kärrtorp och
presenterade gemensamt norska regissören Lisa Lies
prisbelönta ”Blue motel”. En performanceinspirerad
splatterteaterföreställning som passade bättre i
Turteaterns program, men även tilltalade vår publik.
Vi visade också Jack Walschs film om pionjärkoreografen Yvonne Rainer ”Feelings are facts: the life of
Yvonne Rainer” på Bio Rio i Hornstull som en slags
uppvärmning inför Postdance-konferensen. Vi visade
Mette Edvardsens “Time has fallen asleep in the
afternoon sunshine” och Sarah Vanhees “Lecture For
Every One” under symposiet ”Translate, intertwine,
transgress!”. Dessa båda är i sina koncept ”utanför
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huset produktioner”. I “Time has fallen asleep in the
afternoon sunshine” lånar publiken en namngiven
bok. Boken visar sig vara en person som lärt sig
boken utantill. Publiken och föreställningen ger sig
iväg (i det här fallet på Moderna Museet) och
föreställningen läser upp så långt som publiken vill
höra. “Lecture For Every One” sker förvisso på MDT,
det är en ”lecture performance” där Sarah Vanhee
redovisar sju olika platsbesök som dansaren Salka
Ardal Rosendal gjort under föregående dagar. På
dessa besök, på olika platser (där andra möten redan
är inplanerade,) som på företag eller på utbildningar,
dyker en oannonserad föreläsning upp. På MDT
redovisades projektet och vi får höra samma
föreläsning som de: “Lecture For Every One”. MDT var
också samproducenter till festivalen ”We love Radio”
som skedde live på Buda i Kortrijk i Belgien med tre
dagar av liveföreställningar i direktsändning. Med på
programmet var bland andra Nadja Hjorton, Alma
Söderberg och Hendrik Willekens, Antonia Baehr,
Mette Edvardsen, osv. Festivalen delades via länk på
hemsidan. Samtidigt visade vi radioversionen av
Gisèle Vienne & Peter Rehberg klassiska föreställning
”Jerk”, ”Jerk, the radioplay” i Audioramas hörspelsrum, visserligen i huset men inte i våra lokaler.

Nationella samarbeten
Som just nämnt har vi samarbetat med Biologiska
museet, Turteatern, Audiorama och Bio Rio men
också fortsatt vårt samarbete med Moderna Museet
denna gång främst kring symposiet ”Translate,
intertwine, transgress!” Våra tidigare samarbeten
och även detta har visat sig mycket fruktbara för
bägge parter. Symposiet lockade en storpublik med
1 230 personer. Vi fortsatte vårt produktiva samarbete med Luger som driver festivalen Stockholm
Music and Arts på Skeppsholmen. En stor festival på
två dagar som lockar en storpublik på ca 10 000
personer per dag. Där visade MDT en replay av Stina
Nybergs ”Splendour”, ett perfekt verk för en festivalkontext där ljuden från en techno skiva plockas isär
till rörelser. MDT fortsatte även det stimulerande
samarbetet med nätverket Slingan – Tre scener med
Atalante i Göteborg och Dansstationen i Malmö. Där
vi väljer gemensamt ut två produktioner som vi
stödjer finansiellt, med ett extra stöd från
Kulturrådet, och vi turnerar produktionen. 2015
samproducerades Ofelia Jarl Ortegas ”Donnie” och
Ludvig Daae & Joanna Nordahls ”Hyperfruit”.
MDT samarbetar även i det lokala nätverket
Dansistan som är ett nätverk av scener som visar
dans- och cirkusföreställningar för barn och unga i
Stockholms stad och län. Biljettpriset är subventionerat för barn och elever i Stockholm och Stockholms
län. 2015 visade vi ”Hyperfruit” för skolungdomar. I
år inte helt lyckat då det planlagts på höstlovet. Trots
det gott om privat publik. Dock inga skolor, förståeligt nog.

Internationellt
MDT arbetar vidare för att etablera sig i internationella nätverk, både formella och informella. Det är
mycket viktigt att som en samproducerande scen ha
ett bra samspel mellan det internationella programmet och det lokala. Lika viktigt är det att de nätverk
vi bygger, både informella och nationella är väl

förankrade. Detta gör att möjligheterna skjuter i
höjden när det gäller att hitta samproducenter till
våra produktioner. Samproduktioner kan betyda
olika saker i olika fall men generellt kan man säga
att det betyder speltillfällen. Har en produktion flera
samproducenter redan när den går till premiär har
den också en turné inplanerad direkt efter premiären. Detta betyder att fler har möjlighet att se det
nya verket och det i sin tur kan generera fler
spelningar. Ibland betyder det också bättre ekonomi
för produktionen men det är inte alltid det primära.
MDT har etablerat sig som en viktig samproducerande scen för koreografi i Europa. En scen som
vågar och vill producera och presentera oetablerade
konstnärskap. Vi opererar gärna med utbyten så att
vi presenterar eller har ett residens som en organisation internationellt rekommenderat och vi i vår tur
skickar någon av våra produktioner. Detta har
öppnat en rad dörrar för internationella samarbeten,
både med konstnärer och andra organisationer.
Ett sådant exempel på ett formellt nätverk var
Départs. Vi blev inbjudna till ett redan existerande
finansierat EU-nätverk, Départs Network, eftersom
en partner hade lämnat. Nätverket startades inom
Programme Culture 2000 of the European Comission.
MDT gick in som partner mellan 2011 och 2014.3
Detta nätverk upphörde i april 2014 och slutredovisades samtidigt som vi konfigurerade om och sökte
nya medel för DNA – Departures and Arrivals med
samma bas som Départs. Under 2015 prisades
Départs som en ”Success Story” av Europeiska
kommissionen.4
DNA beviljades stöd från Creative Europe program of
the European Commission och sattes igång under
hösten 2014.5 DNA är enkelt beskrivet ett projekt där
alla dessa tretton organisationer stödjer oetablerade
koreografer i två kategorier. En framröstad ”Focus
Group” där sju namngivna koreografer stöds under
två år.6 Och en ”Panorama Group” av konstnärer
från en av samarbetspartnern utvald skola. I MDTs
fall DOCH och de konstnärer som MDT väljer ut.
Koreograferna kan senast ha tagit examen inom sex
år. DNA har en total projektbudget om € 3 925 940.
Projektet löper mellan 1 oktober 2014 till 30
september 2018. MDTs del är € 236 400 och bidrar
med € 116 453 ur egna resurser. Detta innebär i
praktiken att MDT har ca 300 000 kr per år från EU
att stödja oetablerade konstnärers produktioner,
(Detta circa belopp varierar per år beroende på hur
många och stora projekt vi engagarerar oss i.) Nu är
det inte en jättestor summa om man tänker in allt
det arbete, alla resor, ansökningar och heldagsmöten som ligger bakom. Men pengarna är endast en
av drivkrafterna, det viktiga är det utbyte och det
förtroende som genereras mellan alla dessa organisationer.

för samproduktioner får många, många konstnärer
och sätter Stockholm på kartan internationellt.

Residens
MDT har publika aktiviteter mellan mars och juni
under våren och mellan augusti och december på
hösten. De två vintermånaderna januari och februari
fokuserar vi på avslut av året och planering inför
nästa. På husets tre scener repeterar konstnärer i
residensverksamhet. Även under sommarmånaderna
är huset öppet och det pågår verksamhet i form av
residens. Under pågående säsong har vi som regel
två residens igång parallellt. Detta gör att resurserna används maximalt. Året om.
Under 2015 hade 26 konstellationer olika residensperioder på MDT. De flesta residens vi huserar är
produktionsresidens. Dvs konstnärer i olika stadier
av produktion som arbetar med sina produktioner
som senare kommer visas i programmet. En del av
de residens vi har är residensutbyten med andra
organisationer och ytterligare några är konstnärer vi
inte känner till så väl, men vill veta vad de gör. Inga
av dessa residens betalar för att tillgå MDT lokaler.
Många av dessa residens gör publika eller interna
visningar för att få feedback och kunna arbeta
vidare med sina produktioner. Dessa visningar är bra
redskap för att bygga en publik inför en specifik
produktion. De är också ett bra verktyg för att skapa
en delaktighet och en närhet mellan publik och
konstnär.

Teoretisk plattform
MDT vill vara en motor även på det teoretiska planet
och verka för en hög nivå på diskussionen om dans
och koreografi i Sverige.
Mette Ingvartsen är en koreograf vi arbetar nära.
Hon är även doktorand på DOCH i Stockholm och vi
valde att arrangera hennes 75% seminarium
tillsammans där hon i diskussion med Clémentine
Deliss samtalade kritiskt om ”Choreography of
Language” med presentationer av Sara Vanhee och
Mette Edvardsen. Detta under titeln ”Moving words,
the permeable stage”.
I juni månad, samarbete med MDT och Moderna
Museet skedde även koreografen Björn Säfsten och
filosofens Per Nilssons symposium, ”Translate,
intertwine, transgress!” en blandning av teoretiska
inlägg och föreställningar.7 Detta var deras produktion och programmet sattes i dialog med Moderna
Museet och MDT. MDT valde ut, bekostade och
producerade två av gästspelen: Sarah Vanhees
“Lecture for Every one” och Mette Edvardsens “Time
has fallen asleep in the afternoon sunshine”.

Vi sökte även EU-medel för projektet Public
Connections och Skyrocket. Dessa båda fick avslag
under 2015. Sharing Research/Producing Knowledge
sökte igen, i delvis ny konstellation nu med Far
festivalen i Nyon och Tou Scene i Stavanger som nya
parter. Det kan se ut som mycket arbete i onödan,
men under 2015 har MDT varit i konkreta förhandlingar med mer än 30 olika internationella organisationer. Det bygger förtroenden, skapar möjligheter

Konferensen ”Postdance” skedde i oktober på MDT,
vi beräknade att 300 personer kunde få plats i
lokalen. Vi sålde 270 biljetter och hade 30 gäster
från när och fjärran. Programmet var ett flöde av
föreläsningar och samtal mellan etablerade och
oetablerade konstnärer. Stämningen var hög och
intensiv i under de tre dagarna och det fanns en
känsla av att detta sker nu. Nu. Här. Och det är VI
som gör det. Projektet var ett samarbete med
Cullbergbaletten (där konstnärlige ledaren Gabriel
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Smeets var en viktig kugge) och MDT som tillsammans med professor André Lepecki satte ihop ett tre
dagars program.8
Begreppet Postdance fanns inte innan konferensen
och ville sätta fingret på det som hänt inom dansen
de senaste 70 åren. Vi inom danstraditionen vet att
man inte kan förvänta sig rörelsebaserad scenkonst,
eller ekvilibrism på dansfältet, eller sk underhållning, längre. Ett koreografiskt verk kan vara allt
detta och mycket mer. Begreppen snurrar runt vad
dans är, vad koreografi är. Postdance är ett sätt att
försöka beskriva den utveckling som skett och sker
inom dansen igår och idag. Vi valde att inte fylla
begreppet med innehåll utan att istället använda
det som en språngbräda in i breda diskussioner, för
att öppna upp för samtal i kärnfrågor som ekonomi,
politik och gränsdragningar.
Ett par veckor innan utsatt datum tog biljetterna
slut. Vi har aldrig sett något liknande här och
facebookeventent delades flitigt. Väldigt många i
publiken var hitresta. En hel klass från SNDO i
Amsterdam, hela kompaniet från Carte Blanche i
Bergen, frilansar från hela världen tog sig till
Stockholm. Alla utom deltagarna var betalande
gäster. Vi kunde haft många, många fler att döma
av trycket och streamingen på internet låg kvar i en
månad efter evenemanget och sågs av tusentals.

Publik i siffror
Det är ibland svårt att veta hur man skall beräkna
statistiken på MDT. Som ni ser har vi flera större
samarbeten, vi har utanför huset produktioner och
vi har en del förställningar med begränsad kapacitet
där beläggning av naturliga skäl skenar iväg. Sådant
gör att siffrorna inte blir helt genomträngliga. Vi har
valt att redovisar som vi ser det, tillexempel redogör
vi inte för ”We Love Radio”-festivalen som en
produktion, då den endast sändes via nätet, inte
heller de enskilda verken som produktioner (16 st),
vilket vi förstås skulle kunna argumentera för. Vi
redovisar inte heller alla produktioner och föreläsningar under symposiet ”Translate, intertwine,
transgress!”, (9 st) utan endast de två som vi har
finansierat och producerat, även om de alla
redovisades på hemsidan som vårt projekt. Om vi
räknar så har det getts 159 föreställningar 32
produktioner (106 av 47 2014 och 101 av 41 2013).
Verksamheten har under året haft en total publik på
6 147. (6 167 personer 2014, 7 403 personer 2013,
6 898 personer 2012). Och om vi inkluderar alla
evenemang, produktioner och andra publika
evenemang, som visningar och samtal och fester
landar vi på en total om 10 591 personer 2015. Antal
produktioner är då 67 och antal föreställningar 207.
Årets snittbeläggning för våra produktioner 83%.
Antalet föreställningar ökade markant i år då vi var
engagerade i flera projekt som Poste Restante och
Mette Edvardsen där antalet åskådare var begränsat
per föreställning, Edvardsens gavs till exempel 90
föreställningar för en person i taget.
I samband med denna sifferexercis är det viktigt att
påpeka att MDT vill presentera projekt som tar risk,
som utmanar och vi vill presentera projekt som inte
omedelbart har en uppenbar publiktillströmning.
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Det kan vara oetablerade konstnärer eller projekt
som av olika skäl har få besökare. Vi vill däremot
göra vårt bästa för att nå alla som kan tänkas vara
intresserade och hitta nya publikgrupper som inte
än vet att de är det. Antalet unga i publiken är
fortsatt hög. Uppskattningsvis är 70–80% av våra
besökare under 40 år.

Kommunikation
MDT försöker bygga en återkommande publik. När vi
har så många som 67 olika publika evenemang
under ett år är det en given strategi. Det är mer än
ett evenemang varje vecka. Året om. Vi tänker att de
som besöker oss kommer flera gånger per år. Det
bygger vi vårt publikarbete på. Och vi har lyckats bra
med att bygga en community runt teatern som ser
många olika föreställningar hos oss, som diskuterar
och hjälper oss att bygga en ny publik. Detta bygger
vi på ett ömsesidigt förtroende. Detta för att få folk
att gå på sådant som de inte redan känner till.
Oetablerat eller okänt i Sverige. Den trogna publiken
växer långsamt för varje säsong som går. MDT når
den trendkänsliga publiken som vill hänga med på
det senaste inom scenkonst och konst, och vi når de
dansintresserade i Sverige.
MDT arbetar med ett tydligt uttryck. Handskrivna
affischer mot en bakgrund av orangea ränder, är en
tydligt igenkännbar profil (skapad av Jonas
Williamsson), över hela stan med en extra satsning
utanför innerstan. Texter, affischer och kommunikation talar ett gemensamt språk: MDT utmanar,
tänker nytt och presenterar scenkonst som testar
gränser. Hemsidan är central för all kommunikation.
Vi arbetar mot en uppdatering av den för att hitta
en ännu mer användarvänlig profil. (Lansering
2016). Den ser enkel ut men är komplex med
kalendarium, föreställningsinfo, bloggar, bilder,
filmer, länkar, nedladdningsbara fanziner och texter
samt biljettinformation.
En viktig kanal är nyhetsbrevet där verksamheten
presenteras vecka för vecka direkt till en intresserad
målgrupp (2 329 prenumeranter och 803 internationella professionella). Vi är mycket aktiva inom sociala medier: Facebook (4 404 gillar), Twitter (1 329
följer), Tumblr och Instagram (970 följer). Vi skriver
allt på engelska för att uppnå vårt mål att nå
utanför Sveriges gränser med våra produktioner,
men också för att kunna nå dem i Sverige som inte
MDT har svenska som första språk, eller turister som
är här på besök. Vi gör en del annonsutbyten och
bokar en del annonser där vi ser potential att nå
många intresserade, (som i scenkonstbilagor och
dyl). Vi köper några radannonser genom Kulturdirekt
och använder oss av deras presstjänst. Vi kommunicerar med dagstidningar, radio, TV och bloggar och
affischerar på Kulturreklam och/eller Kulturtavlorna
samt i staden och i dess förorter.
Varje år har vi ett par föreställningar riktade direkt
till en yngre publik i samarbete med Dansistan.
Genom våra många samarbeten når vi även nya
publikgrupper (Luger, Teater Galeasen, Turteatern,
Moderna Museet, Biologiska museet, osv).
I och med festivalen ”Yet Another Fine Selection” har

vi ytterligare en kanal att nå nya publikgrupper. Till
festivalen har vi ett delvis nytt kommunikationsspråk. MDT publicerar till denna en traditionell
programtidning där produktionerna får presentera
sig med text och bild. Detta gör vi för att nå den
publik som känner en nyfikenhet gentemot MDT men
inte vet vad de skall gå på. Men även för att nå en
internationell professionell publik. Festivalen var så
gott som utsåld (92% beläggning) och vi nådde den
publik vi hoppades nå.

Jämställdhet och mångfald
MDT strävar efter att vara en jämställd organisation
på alla olika nivåer. Detta är ett pågående arbete. I
de produktioner MDT visade 2015 med totalt 48
upphovspersoner, 26 kvinnliga och 22 manliga. Vi
har räknat upphovspersoner som de som har
signerat arbetet. I många fall är det mer än en
person. Att det är fler kvinnor än män på MDT oroar
inte eftersom det generellt är fler manliga än
kvinnliga koreografer på de flesta scenerna och MDT
agerar en stabil motvikt mot denna orättvisa.
Viktigt är att tillägga att vi inte ägnar oss åt
kvotering i programläggningen eftersom vi inte
uppskattat det behovet som nödvändigt. Att det är
fler kvinnliga koreografer på den kvalitetsnivå vi vill
befinna oss avspeglas väl av hur många kvinnor som
studerar på olika dansskolor runt om i världen. Det
finns en dominans av väl utbildade kvinnliga utövare
inom dansen. Ännu viktigare och svårt att visa med
statistisk är det genusmedvetna och kritiska
perspektiv som de flesta av MDTs produktioner
representerar. Här är MDT en tydlig röst i de
internationella nätverk vi representeras i. Och när
våra produktioner turnerar är det ofta en stark
konventionskritisk, och i många fall feministisk röst,
som hörs. En viktig röst i ett ännu mansdominerat
fält. Samma gäller de nätverk MDT engagerar sig i.
Det är viktigt för oss att föra en talan för jämställdhet och mångfald i de projekt vi engagerar oss i.
MDT arbetar med ett internationellt perspektiv och
försöker presentera verk ur många olika kulturella
kontexter på samma nivå. I MDTs internationella
program finns en klar överrepresentation av
centraleuropeiska och nordiska gästspel, vilket är
tämligen naturligt med tanke på vårt geografiska
läge. Men vi strävar mot att bredda denna bild och
lyfta fram större delar av världen. Det finns en
strävan och ett engagemang att bredda rekryteringen till de högre utbildningarna inom dansen.
Tanken är om MDT kan visa att dansen är tillgänglig
för olika samhällsklasser och kulturer kan utbildningarna locka flera socioekonomiska grupper. Och
utbildas en större mångfald bland utövarna kommer
representationen också kunna ändras på scenen.
Styrelsen bestod totalt 2015 av fem kvinnor och fem
män. Ordförande är Ylva Gislén. Fulltidsanställningar
på MDT är fyra kvinnor och två män.
MDT är väl utrustat ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Gradängen är anpassad för personer med rullstol
och det finns hissar och toaletter anpassade för
rörelsehindrade personer.
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Ekonomi och
resultatsammanfattning
Ekonomiskt var 2015 ett bra år för MDT, med
undantag av två underfinansierade projekt
(”Postdance” och ”Yet Another Fine Selection”.) MDT
har högre biljettintäkter än året innan, 297 731
kronor (249 760 kronor 2014). Bokslutet visar trots
det ett negativt resultat på 116 355 kronor.
Likviditetsmässigt är vi i balans utan problem att
göra utbetalningar vid något tillfälle under året.
Totalt balanserat vinstmedel visar ett positivt
resultat på 332 601 kronor.
Omsättningen för organisationen har varit lägre än
under året innan då vi testade att ta in våra
produktioners ekonomi och strömma den genom
MDT för att lyfta administration från projekten.
Detta var inte en framkomlig väg och nu har vi
funnit den produktionsmodell vi fortsätter använda,
då ligger produktionsbudgetarna utanför MDT.

Personal 2015
Danjel Andersson, Teaterchef
Stina Dahlström, Produktion (föräldraledig från
november 2015)
Tove Dahlblom, Produktion (föräldraledig till maj/
oktober 2015)
Hanna Erlman, Produktion
Björn Kuajara, Teknisk koordinator
Katti Alm, Tekniker (50% från september 2015)
Cecilia Sandström, Administration (50% från april)
Sara Bergsmark, Projekt produktion “Hyperfruit” &
“Donnie”
Siri Hjorton Wagner, Projekt produktion “I’m a very
understanding woman”

Publikvärdar 2015
Diana Agunbiade-Kolawole
Lap-See Lam
Josefine Cohen
Karolina Oxelväg
Fanny Loeb
Helena Hildur Walden
Klara Zetterholm

Styrelse MDT 2015
Jonas Anderson (Vice ordförande)
Tomas Bokstad
Kim Einarsson (fram t o m 1 juni)
Hector Eguia del Rio (från 30 nov)
Vanja Hermele (fram t o m 9 mars)
Ylva Gislén (Ordförande)
Edward Lundqvist
Cecilia Malmström-Olsson (från 30 nov)
Ellen Nyman (fram t o m 14 sept)
Corina Oprea (från 30 nov)
PeO Sander

Produktioner
”We love radio” (16 livesända föreställningar från
BUDA, Kortrijk, festival), 26/2
Gisele Vienne & Peter Rehberg ”Jerk, The radioplay”,
27–28/2 (Audiorama)
Stina Nyberg ”Horrible Mixtures” 7/3 (2 fst)
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Marlene Monteiro Freitas ”Guintche”, 20–21/3
Andros Zins-Browne ”The Middle Ages”, 27–28/3
Liz Kinoshita ”Volcano”, 15–16/4
Lisa Lie ”Blue Motel”, 17–19/4 (Turteatern)
Daniel AlmgrenRecén & Anna Asplind “Den
Ekologiska Teatern”: ”DEEKTE”, 25/4 (Biologiska
Museet)
Mette Ingvartsen ”69 positions”, 28–29/4
Mårten Spångberg ”The Internet”, 6–7/5
Georgia Vardarou ”Phenomena”, 23–24/5
Daniel AlmgrenRecén & Anna Asplind “Den
Ekologiska Teatern”: “Mellan Lagren”, 27/5 +
ongoing 28/5–31/12 (Biologiska Museet)
Daniel AlmgrenRecén & Anna Asplind “Den
Ekologiska Teatern”: “Kroppar i mellanrum”
29–31/5 (Biologiska Museet)
Alma Söderberg ”Nadita”, 3–4/6
“Translate, Intertwine, Transgress!” symposium,
11–13/6: Mette Edvardsen “Time has fallen
asleep in the afternoon sunshine” (Moderna
Museet); Sarah Vanhee “Lecture For Every One”
Stina Nyberg ”Splendour”, 1–2/8 (Stockholm Music &
Arts)
Heine Avdal & Yukiko Shinozaki ”Distant voices”,
26–27/8
Sebastian Lingserius ”The Mover”, 9–10/9
Linda Blomqvist ”Cosmos the beach”, 16–17/9
Poste restante ”The Leviathan Camaraderie”, 2–3,
9–10, 16–17, 23–24, 31/10
Filmfrukost, Jack Walsh ”Feelings are facts, the life
of Yvonne Rainer”, 11/10 (Bio Rio)
”Postdance” Conference, 14–16/10
Ludvig Daae & Joanna Nordahl ”Hyperfruit”, 27,
29–30/10
Phillippe Blanchard ”There are no such things as silly
things”, 4–5/11
Amanda Apetrea & Mica Sigourney ”I’m a very
understanding woman”, 19–20/11
”Yet Another Fine Selection” festival, 2–5/12 (MDT +
Audiorama): Gisele Vienne & Peter Rehberg
”Jerk, the radioplay”, Alma Söderberg ”Nadita”,
Lisa Östberg & Kim Hiorthøy ”Black warrior”,
Halla Olafsdottir & Amanda Apetrea ”Beauty
and the beast”, Ofelia Jarl Ortega ”Donnie”,
Margret Sara Gudjonsdottir ”Spotted”, Jean-Luc
Verna ”I apologize”

Övriga publika evenemang
Mette Ingvartsen: Seminar day “Moving Words – the
permeable stage”, 30/4
Stina Nyberg, residensvisning, 26/6
Helga Guren & Silje Storstein, residensvisning, 5/7
Anne Pajunen, residensvisning, 10/7
Robin Jonsson, residensvisning, 1/11
Halla Olafsdottir & Franz Edvard Cedrins, residensvisning, 19/11
Sebastian Lingserius, Skolvisning rep ”Mover”, 10/9
Yet Another Festival Party Malcriada, 5/12

Residens 2015
OuUnPo / Jacopo Miliani 12–18/1, 29/1–1/2, 4/2,7/2
Tove Salmgren 9–22/2
Ofelia Jarl Ortega 16–22/2, 23–29/3, 1–7/6, 29/6–
5/7, 14–27/9, 12–18/10, 9–15/11
Stina Nyberg 11–17/2, 23–27/2, 8–28/6
Linda Blomqvist 23–27/2, 13–26/7, 24/8–15/9
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Daniel AlmgrenRecen & Anna Asplind 9–15/3, 1–4/4
Mårten Spångberg 16–18/3, 1–5/5, 7–9/12
Alma Söderberg 3–5/4
Quarto 22/4–6/5, 15–28/6, 10–16/8
Louise Dahl & Philip Berlin 25–31/5
Cecilia Lisa Eliceche 24/6–5/7
Helga Guren 29/6–5/7
Anne Pajunen 6–10/7
Robin Jonsson 6–7, 13, 21/7, 22/10–1/11
Salka Ardal Rosengren 1–16/8
Jonas Bentzer 3–9/8
Sebastian Lingserius 3–30/8
Katja Seitajoki 17–23/8
Poste Restante 17–23/8, 31/8–8/9
Peter Mills 2–3/9
Adele Essle Zeiss 14–27/9
Halla Ólafsdóttir 21/9–4/10, 26/10–1/11
Ludvig Daae & Joanna Nordahl 28/9–26/10
Amanda Apetrea & Mica Sigourney 4–18/11
Juli Reinartz 14–22/12
Community fortbildning 6–12/4, 14–15/12

Noter
1 Stina Nyberg, ”Splendour”, Reykjavik Dance
Festival, Sophiensaele, Berlin (Norwind festival),
Dampfzentrale, Bern (Norwind festival), David
Roberts Arts Foundation, London, The Northern
Charter, Newcastle, Norrlandsoperan/
Sagateatern, Umeå. Lisa Östberg & Kim
Hiorthøy, ”Black Warrior”, Avantgarden,
Trondheim, BIT Teater Garajsen, Bergen, BUDA,
Kortrijk, (Next festival), Inkonst, Malmö (Works
at work festival), Black Box Teater, Oslo.
2 2013 och 2014 slutade vi med positivt
resultat.
3 Organisationer engagerade i projektet
Departs var P.A.R.T.S (BE), Alkantara (PT),
Bimeras (TR), CDC Toulouse (FR), Forum Dança
(PT), Hebbel am Ufer (DE), Kunstencentrum
Vooruit (BE), Kunstencentrum Buda (BE), PACT
Zollverein (DE), Springdance (NL), Trafó (HU),
Zodiak (FI) och MDT.
3 ”Now, the Directorate-General for Education
and Culture of the European Commission has
selected the project as a ‘Success story’, as a
finalised project that has ‘distinguished itself by
its impact, contribution to policy-making,
innovative results and/or creative approach’,
which can be a source of inspiration for others.
PARTS and the partners in Départs, most of
whom are still collaborating in its successor
project DNA — Departures and Arrivals, are
proud of this nomination, and grateful for the
support of the European Commission to the
professional development of young dance
artists”. Ur PARTS pressmedelande.
4 DNA — Departures and Arrivalsett samarbetsprojekt mellan: P.A.R.T.S (Brussels, BE),
Alkantara (Lisbon, PT), Hellenic Festival
(Athens, GR), CDC Toulouse (Toulouse, FR),
Hebbel am Ufer (Berlin, DE), Vooruit (Ghent,
BE), New Theatre Institute of Latvia (Riga, LV),
PACT Zollverein (Essen, DE), Spring Utrecht
(Utrecht, NL), Station Service for Contemporary
Dance (Belgrade, SR), MDT (Stockholm, SE),
Trafó (Budapest, HU), Zodiak (Helsinki, FI).
5 Focus Artists [DNA]: Andros Zins-Browne
(US/UK), Benjamin Vandewalle (BE), Georgia
Vardarou (GR), Marlene Monteiro Freitas (PT),
Michiel Vandevelde (BE), Sandra Iché (FR), Veli
Lehtovaara (FI).
6 Programmet “Translate, intertwine, transgress!”: Mette Edvardsen: “Time has fallen
asleep in the afternoon sunshine”, Jennifer
Lacey “Bad reader”, Peggy Phelan “Andy Warhol:
performing philosophy”, Cristina Caprioli “Notes
on a tumble”, Per Nilsson & Gerd Aurell “Non
serviam: introduction”, a performance lecture
in-between art and philosophy; Haegue Yang:
“Movement studies”, Abraham Hurtado
“Between the two”, Michael Kliën with Steve
Valk “Choreography for blackboards”, Richard
Shusterman “Philosophy as an art of living — on
camera”, Bojana Cjevic “Six notes on a society
of performance”, Alma Söderberg & Hendrik
Willekens “Idioter”, Sarah Vanhee “Lecture for
every one”
7 Programmet ”Postdance”: Intro (Andre
Lepecki, Monica Fredriksson, Danjel Andersson),
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Jonathan Burrows ”Pushing the boundaries, or:
choreography and its expanded fields”.
Moderator: Andre Lepecki. Francois Chaignaud &
Cecilia Bengolea, Florentina Holzinger, Ofelia
Jarl Ortega. / Mette Ingvartsen ”Choreography,
dance and institutional critique, or: what is
support in a postdance environment?”.
Moderator: Adrian Heathfeild. Jens Östberg,
Erna Omarsdottir, Hooman Sharifi, Jonathan
Burrows. / Bojana Kunst ”Imagination/
Speculation, or: how/where/when to materialize
dances in “creative capitalism”?” Moderator:
Andre Lepecki. Mette Edvardsen, Antonia Baehr,
Myriam van Imschoot. / Samlingen (Stina
Nyberg, Amanda Apetrea, Halla Olafsdottir, Zoë
Poluch, Nadja Hjorton) ”Politics and its (im)
mobilizations, or: what really matters when
what matters is dancing?” Moderator: Bojana
Kunst. Zoë Poluch, Jefta van Dinther, Charlotte
Vandevyver. / Mårten Spångberg ”The future of
participation, or: from emancipated spectators
to actionist artists.” Moderator: Bojana Kunst.
Poste Restante (Linn Hilda Lamberg), Benjamin
Vandevalle, Martina Ruhsam. / Adrian Heathfield
”Ecology-Economy, or: how to make for ourselves an environment?” Moderator: Adrian
Heathfield. Andros Zins-Browne, Manuel
Pelmus, Siegmar Zacharias
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Årsredovisning
Stiftelsen Moderna Dansteatern Skeppsholmen
802013-2307
Styrelsen för Stiftelsen Moderna Dansteatern Skeppsholmen får härmed
lämna sin redogörelse för stiftelsens utveckling under räkenskapsåret
2015-01-01 – 2015-12-31.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek).

Innehållsförteckning
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Tilläggsupplysningar
Underskrifter
Revisionsberättelse
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stiftelsen Moderna Dansteatern Skeppsholmen får härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.
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Resultaträkning
		2015-01-01
		2015-12-31
Nettoomsättning
Driftsbidrag från staten		
3 668 000
Biljettintäkter		
297 731
Övriga driftsbidrag		
3 398 635
Övriga intäkter		
177 854
Summa intäkter		
7 542 220

2014-01-01
2014-12-31
3 400
249
2 928
2 115
8 693

000
760
391
685
836

Kostnader
Stiftelsens övriga kostnader		
Personalkostnader
1
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar		
Summa kostnader		

-5 184 692
-2 402 527
-70 373
-7 657 592

-5 742 399
-2 437 180
-96 513
-8 276 092

Rörelseresultat		

-115 372

417 744

Resultat från Finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
Summa finansiella poster		

147
-1 130
-983

103
-1 342
-1 239

Resultat efter finansiella poster		

-116 355

416 505

Resultat före skatt		

-116 355

416 505

Skatter
Skatt på årets resultat		

-581

-5 220

Årets resultat		

-116 936

411 285
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Balansräkning
		2015-12-31
Tillgångar

2014-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
2
Summa materiella anläggningstillgångar		

91 478
91 478

161 851
161 851

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar		
Summa finansiella anläggningstillgångar		

4 000
4 000

14 000
14 000

Summa anläggningstillgångar		

95 478

175 851

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
Momsfordran		
Övriga fordringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
Summa kortfristiga fordringar		

13 416
136 487
1 518
241 181
392 602

108 899
206 743
0
916 571
1 232 213

Kassa och bank
Kassa och bank		
Summa kassa och bank		

2 720 869
2 720 869

2 801 378
2 801 378

Summa omsättningstillgångar		

3 113 471

4 033 591

Summa tillgångar		

3 208 949

4 209 442
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Eget kapital och skulder
Eget kapital – bundet
Insatskapital		100
Eget kapital – fritt
Balanserad vinst eller förlust		
Årets resultat		

100

449 437
-116 936

38 152
411 285

3

332 601

449 537

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder		
Leverantörsskulder		
Skatteskulder		
Övriga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
4
Summa kortfristiga skulder		

0
238 176
5 520
78 341
2 554 311
2 876 348

494 659
476 263
5 407
79 543
2 704 033
3 759 905

Summa eget kapital och skulder		

3 208 949

4 209 442

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter		
Inga
Ansvarsförbindelser		Inga

Inga
Inga

Summa eget kapital
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Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.
Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Not 1 — Personalkostnader
Medelantalet anställda:
		
2015
Kvinnor		 3,00
Män		1,00
		
4,00
Löner, ersättningar och sociala kostnader:
		
Löner och ersättningar		
		
Sociala kostnader		
Varav pensionskostnader		

2014
3,00
1,00
4,00

2015
1 695 810
1 695 810
624 195
73 309

2014
1 806 294
1 806 294
573 878
69 737

2015-12-31

2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden		
Förändringar av anskaffningsvärden
Utgående anskaffningsvärden		

732 293

732 293

732 293

732 293

Ingående avskrivningar		
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar		
Utgående avskrivningar		

-570 442

-473 929

-70 373
-640 815

-96 513
-570 442

Utgående redovisat värde		

91 478

161 851

Not 2 — Inventarier, verktyg och installationer
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Not 3 — Förändringar i eget kapital
Balanserad
vinst/förlust
38 152

Årets
resultat
411 285

449 537

Resultatdisposition:
Balanseras i ny räkning		
411 285
Årets resultat			
Belopp vid årets utgång
100
449 437

-411 285
-116 936
-116 936

0
-116 936
332 601

Not 4 — Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2015-12-31

2014-12-31

Förutbetalda bidrag				
2 400 000
Upplupna kostnader				
154 311
				
2 554 311

2 300 000
404 033
2 704 033

Belopp vid årets ingång

Eget
kapital
100

Totalt

Not 5 — Bokslutsrapport
För denna årsredovisning har en bokslutsrapport upprättats av Mari Linno, Redovisa Resultat
RR AB som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i Sveriges
redovisningskonsulters förbund, SRF.
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Lisa Östberg & Kim Hiorthøy “Black Warrior”

”Postdance” Conference

”Postdance” Conference

”Postdance” Conference

Mårten Spångberg ”The Internet”

Philippe Blanchard ”There are no such things as silly things”

Ofelia Jarl Ortega ”Donnie”

Daniel AlmgrenRecén & Anna Asplind “Den Ekologiska
Teatern”: “Mellan Lagren” (Biologiska Museet)
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