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Stenastiftelsen donerar sex miljoner till Cirkus Cirkörs cirkusskolor i Göteborg 
 
Genom terminskurser, lovkurser och prova på-verksamhet ska barn i åldrarna 6-14 år erbjudas 
cirkusträning i regi av Cirkus Cirkör. Under januari 2023 drar det treåriga projektet i gång med en 
show och efterföljande work-shops på de deltagande skolorna. Verksamheten bygger på 
samarbete med skolor och fritidshem. Syftet är att erbjuda meningsfulla fysiska aktiviteter, som 
kan stärka barnens självkänsla och samarbetsförmåga, något som visat sig kunna bidra till ökad 
trygghet och integration. 
 
Runt om i Europa bedrivs så kallad ”social 
circus” - cirkusträning för marginaliserade 
grupper. Forskning visar att de som tränar 
cirkus tillsammans stärker sin tillit till varandra 
och till samhället samt förbättrar både 
koncentrations- och samarbetsförmåga. 
Cirkusträning är en fysisk aktivitet som inte 
kräver bollkänsla. Dessutom saknar den 
tävlingsmoment vilket är en fördel för vissa.  
 
Cirkus Cirkör har lång erfarenhet av 
pedagogisk verksamhet och når i nuläget cirka 
20 000 barn runt om i Sverige varje år. 
Projektet i Göteborg omfattar barn från 
förskoleklass till och med årskurs sju i områdena Hisings Backa, 
Rannebergen, Hammarkullen och Hjällbo – fyra 
socioekonomiskt svaga områden vars fritidsaktiviteter saknar 
bredd och domineras av bollsport. Cirkusträningen ska ges som 
terminskurser, lovkurser och som prova på-verksamhet. De 
elever som vill får också möjlighet att visa vad de lärt sig inför 
publik.  
 
”Målet är att cirkusträningen på sikt ska bli en etablerad 
aktivitet, integrerad med skolor och fritidshem i de här 
områdena. Men projekt av den här omfattningen är svåra att 
bygga upp med offentliga medel. Därför är stödet från 
Stenastiftelsen avgörande. Det krävs en visionär bidragsgivare 
som vågar ge tid och utrymme utanför konventionella ramar för 
att skapa långsiktig förändring”, säger Clara Norman, 
verksamhetsledare för pedagogik och träning på Cirkus Cirkör.  
 
”I vårt samhälle påverkas idag barn och ungas livsmöjligheter i 
hög grad av vilka socioekonomiska förutsättningar barnen och deras familjer har. Därför är vi glada 
att kunna stötta Cirkus Cirkörs arbete med att stärka integration och bygga barns självkänsla och tillit 
till både andra människor och till samhället”, kommenterar Madeleine Olsson Eriksson, ordförande 
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. 
 



Projektet inkluderar också ett kostnadsfritt besök varje termin på en nycirkusföreställning på Stora 
Teatern i Göteborg för deltagarna och deras familjer. Det ska motivera till fortsatt träning, bidra till 
att minska avståndet mellan förort och innerstad och sänka tröskeln för att besöka en 
kulturinstitution av hög klass.  
 
Aktiviteterna kommer att följas av två forskare som efter att projektet avslutats ska redovisa resultat 
i både sociala och konstnärliga avseenden.  
 
De deltagande skolorna: 
Rannebergsskolan 
Vättleskolan 
Lärjeskolan 
Nytorpsskolan 
Ellen Keyskolan 
 
Bilder: 

1. Cirkusträning med Cirkus Cirkör   Foto: Alex Hinchcliffe 
2. Cirkusträning med Cirkus Cirkör   Foto: Cirkus Cirkör 

 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Birgitta Plyhm   Clara Norman  
PR, Stenastiftelsen  Verksamhetsledare 
    Pedagogik och Träning 
    Cirkus Cirkör 
+46 707 77 12 90   +46 720 63 05 96    
birgitta@plyhm.se    clara.norman@cirkor.se 
 
Om Cirkus Cirkör 
Cirkus Cirkör startades 1995 och är idag Nordens största cirkuskompani. Vi skapar banbrytande konstnärliga 
upplevelser med visionen att göra det omöjliga möjligt – på scen, i träningshallen och i samhället. Dyk in i vår 
cirkusvärld på www.cirkor.se   
   
Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur 
Stenastiftelsen grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen 
lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen främjar 
vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första 
donationen uppgick till 51 miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. 
Utvecklingen av ett centrum för innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed. Från och med år 
1996, då Stenastiftelsen grundades, har t o m år 2022 beslut fattats om utdelning av drygt 560 miljoner kronor 
som stöd till specifika projekt, totalt 161 stipendiater inom kulturområdet, samt 320 masterstipendier som 
resebidrag. www.stenastiftelsen.se   
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