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SYFTE OCH KONSTNÄRLIG IDÉ

Rinkeby
Eller världens by

Performance i och med gården
Cirkus
Minnen

Växa upp
Mötesplats
Grannskap
Drömmar
Kulturer
Fester

Sammankomster

För att hylla gården, gemenskapen och mötesplatsen den skapar kommer vi att skapa en 
föreställning i och med gården, en gård i Rinkeby och därefter andra gårdar eller liknande platser. 
Syftet är att föra konsten nära publiken och platsen, och sedan skapa utifrån platsens historia och 
betydelse. Föreställningen blir en stor "mash-up" av högkvalitativ konst med cirkus, dans, musik 
och performance. Tio multidisciplinära konstnärer kommer att inta olika platser på det valda 
området och tillsammans skapa en underhållande upplevelse som ger nytt ljus åt gården, konsten 
och allt det som vi tycker att en gård ofta berikar med; minnen, uppväxt, en mötesplats, grannskap, 
drömmar, kulturer, fester och sammankomster.

Föreställningen är ämnad för personer i alla åldrar och målet är att erbjuda en aktivitet som 
familjer, vänner, grannar, skolkompisar med flera kan uppleva och njuta av tillsammans på ett 
lättillgängligt sätt. Vi har som ambition att stärka kulturens roll i olika orter och platser där 
scenkonst inte upplevs lika ofta, och dela en konstnärlig upplevelse som är till för alla, oavsett 
språk och bakgrund.

Det kommer att bli en ungefär en timmes lång förställning med cirkus- och danskonster som med 
humor, lek och poesi skapar ett universum där många världar möts. Gården kommer att fyllas med 
t.ex. vertikal dans på husväggen (hängandes från ett fönster), kinesisk påle, luftakrobatik i trädet, 
parakrobatik, rullskridskor runtom gården, streetdance, teeterboard som når till den högsta 
våningen, akrobatik, musikskapande, sång från taket och konsert från en balkong.

EFTERFESTEN

Om den rådande situationen tillåter kommer föreställningen att avslutas med en gemensam 
efterfest där grannarna har uppmuntrats att ta med sig mat från sina kulturer, livemusik spelas och 
dansgolvet står öppet för alla.

INFORMATION

Arrangörer: Anna Aro och Andrea Diaz Ghiretti
Datum: Sommaren 2021 och framåt

Publik: Upp till 100-200 personer (begränsningar sätts vid publika restriktioner)
Längd: Ca 1 timme

Artister på scen: ca 10
Regi: Anna Aro och Andrea Diaz Ghiretti med hjälp av yttre regissör
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INNEHÅLL, GENOMFÖRANDE OCH TIDSPLAN

En skiss av föreställningen har tagits fram av Anna Aro och Andrea Diaz Ghiretti och presenterats 
för Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd.

Förarbetet kommer att ske under våren 2021 och regissören kommer att utveckla idéerna vidare 
tillsammans med Anna och Andrea. 

Tanken är att dela upp arbetet i två perioder om två veckor med hela artistgruppen, regissören 
samt riggern under juni och juli. Vi kommer att vara på plats och skapa på gården i Rinkeby samt i 
en lokal som är anpassad för cirkusträning. Där kommer vi att öva på de olika akterna och delvis 
sätta ihop de olika delarna i föreställningen.

Premiären sker under sommaren 2021, så länge den rådande situationen tillåter. Senare fastställs 
det exakta datumet. Vi kommer att uppträda en eller två gånger på gården i Rinkeby, och möjligen 
på andra gårdar i Rinkeby. Efter premiären är tanken och förhoppningen att anpassa 
föreställningen till andra gårdar runt om i Stockholm och Sverige.

BAKGRUND

Idén kom ifrån att jag, Anna Aro, som själv är uppvuxen i Rinkeby, sedan länge velat skapa 
scenkonst i området och erbjuda mer nutida cirkus. Under min uppväxt var gården en viktig del av 
mitt liv. Många sociala sammanhang skapades där och det var en trygg plats att leka och vara i 
tillsammans med grannar av flertalet olika kulturer, åldrar och bakgrunder. Gården blev en plats där 
många familjer samlades, barnen lekte ihop och de vuxna umgicks. De vuxna blev föräldrar till alla 
barnen, och vi barn blev småsyskon och storasyskon till varandra. Oändliga helger och lov 
spenderades på gården och det skapades en härlig gemenskap mellan många grannar. När jag 
idag, ca 20 år senare, stöter på grannar från den tiden är vi alla glada över att höra och dela med 
oss av vad livet burit med sig sedan vi senast setts. De tiderna har sått frön inom oss alla och gett 
många minnen som vi alla bär med oss. Även fast många har flyttat har ett flertal 
familjemedlemmar stannat kvar. Gården blir återigen en mötesplats för dels oss vuxna barn som 
ibland hälsar på och springer på varandra och minns hur vi lekte, och samtidigt för de nya 
generationerna av barn och släktingar som nu fyller gården med lek och skratt.

Ett starkt minne är hur jag ofta tittade ut från fönstret i mitt rum ut mot gården. Jag väntade på att 
några av de andra barnen skulle gå ut och jag sökte efter källan till ropen som ofta hördes över 
gården; “Anne!” (mamma på turkiska).

Önskan växte i mig att skapa någonting för att hylla den gården, och alla andra gårdar som fyller 
ett stort socialt rum för många med gemenskap, och i flera fall ett rikligt kulturutbyte. Oändligt 
många drömmar, lekar och idéer har skapats på och tack vare gården och därför har jag som 
ambition att utveckla detta barnasinne, dessa drömmar och idéer och skapa något utöver det 
vardagliga och göra om gården till en scen där kulturen möter grannskapet och skapar något 
tillsammans.

Jag är inte ensam om att känna att gården gett mig många minnen, Andrea Diaz Ghiretti som jag 
skapar föreställningen med, som vuxit upp på andra sidan av världen i Peru berättar också livligt 
om minnen om en blandning av olika personer och åldrar som möts på gården och skapar en 
gemenskap och flera sociala sammanhang. Därifrån växte vår önskan om att skapa nära och 
involvera folket och grannskapet i våra föreställningar.

Ett av våra mål är att vårt arbete ska leda till att publiken känner sig delaktig i kulturlivet i Sverige, 
att nyskapande scenkonst sker nära personer som mer sällan ser på scenkonst och blir därmed 
mer tillgänglig, men även att bjuda in personer från andra områden att uppleva dessa platser, i 
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vissa fall för första gången och i andra fall med en annorlunda upplevelse. Vare sig det handlar om 
Rinkeby som ofta målats upp och fokuserats som en brottslig eller farlig plats, eller en gård på en 
mindre omtalad plats, finns det en stor rikedom i att öppna upp för nya besökare och därmed 
integrera personer och få dem att lära känna sina omgivningar bättre.

På gården kliver inte publiken bara in i en annan värld utan de är också en del av den. Vissa av 
dem bokstavligen då de bor där och artisterna delar deras utrymmen, men även utomstående 
åskådare som vi vill ge känslan av gemenskapen på just den gården.

Det finns en stor potential, samlad kunskap och kreativitet bland Sveriges fria aktörer och vi ser 
detta som en fantastisk möjlighet att föra ihop en del av dessa personer och visa på en bred 
rikedom av kultur och konst.

OMVÄRLDSANALYS

De sociala klyftor tycks öka i takt med att vi hör hur platser och grupper sätts mot varandra. 
Glappet blir större och empatin minskar. Världen över finns liknande problem, i alltför många fall till 
en inhuman nivå. Inte minst under dessa tider av en pandemi ser vi tydligt hur segregerade platser 
världen över drabbats mest. Men nu mer än någonsin har folk över alla gränser stöttat varandra 
och hittat kreativa sätt att hjälpa till och vara goda medmänniskor. Vi kämpar ihop och delar 
massor ihop. Den typen av gemenskap och välvilja för våra medmänniskor är det vi vill belysa med 
vår föreställning. Samlas och ge personer en möjlighet att inte bara se en föreställning genom 
köksfönstret eller balkongen, men även dela den med grannar från andra gårdar och byar. Vi 
samlas, vi hjälps åt och vi skapar nya, goda minnen ihop. Tillsammans med publiken vill vi hitta 
nya inspirationer till att hålla ihop.

MÅLGRUPP

Föreställningen riktar sig till publik i alla åldrar och målgrupper och är till för alla.

Förhoppningen är att nå till en publik med olika kulturella ursprung, kön och könsuttryck, klasser 
och andra bakgrunder. Ett av våra mål är att nå ut till målgrupper som inte ser levande konst lika 
ofta. Vi strävar efter att skapa en universell föreställning som går att avnjutas oavsett språk eller 
andra olikheter, och nå områden och publik där alla känner sig välkomna.

Till den första föreställningen i Rinkeby riktar vi oss till gårdens grannskap, Rinkebys andra 
invånare samt övriga personer från andra områden. Vi vill ge Rinkebyborna en unik chans att 
uppleva scenkonst gjord för och hos dem, men även välkomna alla andra till Rinkeby (och senare 
de andra platserna) för att uppleva dem, i vissa fall för första gången och i andra fall med en 
annorlunda upplevelse. Det är ett litet steg åt att integrera ett blandat Stockholm och Sverige och 
bryta fördomar som skapats kring Rinkeby.

ORGANISATION OCH ARTISTER

Föreställningen organiseras av Anna Aro med hjälp av Andrea Diaz Ghiretti, och med SmartSe 
som ansvarig organisation. Anna och Andrea är båda frilansande artister som senast under januari 
2021 organiserade den platsspecifika föreställningen “Cirkusvandring” i Alby i Norra Stockholm, i 
samarbete med Botkyrka Kommun. 

Anna Aro
Anna är en frilansande cirkusartist, dansare och performanceartist. Hon har arbetat som artist i 
flera år i stora som små produktioner i Sverige, stora delar av Europa samt i Japan, Jordanien och 
Myanmar.
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Anna har tidigare även varit producent för cirkuskompaniet Animal Religion och har stor erfarenhet 
av att leda konstnärliga projekt i både stora och små skalor. Sedan 2014 har Anna arbetat med 
Clowner Utan Gränser och varit turnéledare under två projekt utomlands.

Till Annas utbildningar ingår en kandidatexamen i Folkhälsa med inriktning fysisk aktivitet och hon 
arbetade bland annat som projektledare på Institutionen för folkhälsa i Sverige innan hon fortsatte 
sin karriär som cirkus- och dansartist. 2020 tog hon magisterexamen i Scenkonst på Stockholms 
Konstnärliga Högskola, och dessförinnan gick hon en tvåårig cirkusutbildning i Barcelona samt ett 
internationellt dansprogram på Broadway Dance Center i New York. Utöver det har hon fortbildat 
sig med workshops och kurser runt om i Europa med ett flertal kända namn inom cirkus-, dans- 
och performance-sektorn. Anna specialiserade sig med cirkusdisciplinen kinesisk påle och 
använder även handstående och dansakrobatik i sina uppträdanden.

Bland de större konstnärliga projekten som hon varit del av hör bland andra föreställningen "NU" 
av Ateneu Popular de Nou Barris i Barcelona (2019-pågående), den platsspecifika föreställningen 
"Chicken Legz" i Japan med kompaniet Animal Religion (2016) och föreställningen "Union Black” 
med danskompaniet Far From the Norm från Storbritannien.

Andrea Diaz Ghiretti

Andrea är en fysisk konstnär och en cirkus- och danspedagog.

Hon har tränat cirkus, dans och fysisk teater i Peru, Argentina, Costa Rica, Spanien och Sverige, 
landet där hon idag är baserad. Hennes utbildning började som skådespelare 2007. År 2010 
började hon träna luftakrobatik och nutida dans.

2013 påbörjade hon en kandidatexamen i scenkonst, med specialitet inom samtida dans på “The 
Pontifical University” i Peru.

Hon har arbetat som artist för projekt i Lima, Peru, i Barcelona, Spanien och i Stockholm, Sverige.

2016 skapades SinTiempo, ett nutida cirkuskompani där hon är medgrundare. Projekt skapade av 
kompaniet innefattar: “Para encontrarse” 2016, “Volátil" 2017, “Humana” 2018-19 och “Mutante" 
2018. Samtliga presenterades i Lima, Peru.

År 2018 blev hon inbjuden att spela i kortfilmen “The Getaway”, regisserad av Pedro Zamalloa 
(Sangre produktionshus i Lima, Peru) Andrea vann ett filmpris för inspirerande kvinna i en film i Los 
Angeles.

För närvarande går Andrea på masterprogram i koreografi vid SKH (Stockholms Konstnärliga 
Högskola).

Artistgruppen
Hela artistgruppen, ca 10 personer, kommer att publiceras senare. Discipliner som är tänkta ska 
representeras är följande:

Vertikal dans, kinesisk påle, sång - Anna Aro
Luftakrobatik, performance, dans - Andrea Diaz Ghiretti
Teeterboard
Parakrobatik
Akrobatik
Kinesisk påle
Dans
Luftakrobatik
Contortion
Rullskridskor
Musik och sång
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Samtliga konstnärer kommer att ha en hög konstnärlig kompetens med bred erfarenhet av att 
arbeta som scenkonstnärer. Flertalet av dessa jobbar gränsöverskridande med olika konstformer.
Tillsammans kommer grupper att bjuda på en stor konstnärlig variation och ett rikt scenspråk som 
utmanar maktstrukturer och begränsande normer. 

Gruppen kommer att bestå av både kvinnor och män samt eventuellt personer som identifierar sig 
med andra kön.

Regi

Regissören kommer att hjälpa till att regissera föreställningen i samråd med Anna Aro och Andrea 
Diaz Ghiretti. Regissören publiceras senare men kommer att vara en person med stor erfarenhet 
av att regissera nutida cirkusföreställningar och med stort intresse för konst i och i nära kontakt 
med “communites” 

Rigger
Riggern kommer att ha ansvar kring säkerheten med cirkusapparaterna och kommer att se till att 
allting fästs och används rätt.

SAMARBETSPARTNERS/INTERESSANTER

Ett samarbete har diskuterats med Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd och firandet av “Rinkeby 50 
år” (2021), samt med StockholmsHem som också är med och arrangerar aktiviteter i Rinkeby.

MARKNADSFÖRING 

Föreställningen kommer att marknadsföras som en del i programmet av firandet av “Rinkeby 50 
år”. Utöver Stadsdelsnämndens och Rinkebys marknadsföring kommer vi att sätta upp affischer, 
dela ut flygblad, och ta kontakt med lokala skolor, fritidshus, andra mötesplatser och tidningar samt 
sprida information via sociala medier. Framförallt kommer vi att ta kontakt med de boende på den 
gården som vi besöker för att skapa goda kontakter med dem och med hjälp av dem även sprida 
ordet i området.

UTVÄRDERING OCH DOKUMENTATION

Vi kommer att kontinuerligt dokumentera processen och diskutera förslag på förändringar löpande. 
Efter avslutad föreställning kommer vi att göra en större utvärdering och sammanställning om 
projektet och utifrån dessa anpassa det fortsatta arbetet och turnén. Med film och fotomaterial från 
föreställningen/föreställningarna kommer vi att att skapa en trailer och marknadsföra projektet 
vidare.

FRAMTID OCH UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Vi har som ambition att göra föreställningen på flera gårdar runt om i Stockholm, i övriga Sverige 
och gärna i utlandet. Medel söks till skapandet och turnén av föreställningen och vi kommer att 
börja etablera bokningar till sommaren 2021 och 2022.
Då vi ser detta som en unik möjlighet att sprida en stor bredd av högklassig cirkus, dans, musik 
och performance på ett annorlunda och mer intimt sätt vill vi gärna nå ut till så många gårdar som 
möjligt och även göra kulturella utbyten i andra länder.
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KONTAKTUPPGIFTER

Anna Aro

anna.aro.art@gmail.com
076 164 98 65
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BILDER
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Artister från vänster till höger
Karoline Aamås
Joel Roxendal
Eduardo Hidalgo
Mireia Piñol
Andrea Diaz Ghiretti
Anna Aro

Foto: Francesca Ghiretti

Bilder från den platsspecifika föreställningen “Cirkusvandring” i Alby, arrangerad av 
Anna Aro och Andrea Diaz Ghiretti tillsammans med Botkyrka kommun.
Januari 2021


