
n Med initiativ från Kultur 365, 
Södertälje kommun producerades 
tillsammans med Cirkus Cirkör före-
ställningen som blev en askungesaga, 
Stäying Alive. Efter en kittlande och 
påhittig marknadsföring försökte 
vi tona ner det som vi visste skulle 
förändra livskvalitén betydligt för 
deltagarna, ett minne för livet! 

Att locka deltagarna genom att  
berätta att de skulle få en fruktans-
värt kort repetitionstid, där det 
varken fanns manus eller idé klart 
vid start. Att de sedan skulle fram-
föra något på en mäktig scen med 
en fullsatt salong och människor 
inbjudna från hela Sverige. Att toppa 
det med att medverka i en konstform 
som del tagarna aldrig tidigare provat 
eller sett. Och att det var de äldre som 
skulle göra detta möjligt då det även 
fanns professionella kulturarbetare 
som var tveksamma, det är nästintill 
omöjligt! Det blev en askungesaga, 
som slutade med kungen och profes-
sorer i publiken på Nobelmiddagen 
och flera miljoner överraskade tittare 
framför TV-apparaterna.

Syftet med projektet vara att förändra 
samhällets syn på äldre människor, 
och därmed även de äldres syn på sig 
själva. Kultur 365 har nu lagt ribban 
lite högre upp vad vi tror att äldre kan 
prestera. I projektet deltog många 
professionella kulturutövare som 
lyfte de äldre upp till nya höga höjder, 
både bokstavligt och i tanken. Alla 
professionella coacher fick använda 
sina kunskaper i magi, pedagogik, 
teknik och hjärta för att föreställ-
ningen skulle kunna göra en så stor 
saltomortal. En saltomortal för den 
äldre människas självklara rätt till ett 
kreativt och värdigt kulturliv.
Det var ett fantastiskt arbete som  
pedagogerna från Cirkus Cirkör,  
Inger Jungehall och Jack Hautala- 
Andstedt gjorde med deltagarna i 
Stäying Alive. Men självklart är det 
deltagarnas själva som vågade vara 
med och utmana med sådan inten-
sitet som gör att projektet kanske 
också utmanat hjärnforskningen!

Hela processen följdes av DN:s foto-
graf Paul Hansen vilket resulterade 
i flera uppslag i DN:s söndagsbilaga 

den 9 december. Paul Hansen gjorde 
även en film som finns publicerad 
på DN.se och Youtube (se faktaruta). 
Premiären gick av stapeln den 28 
november 2012 på Estrad i Södertälje, 
föreställningen fortsatte till Nobel-
middagen i december och nu är delar 
av gruppen en alldeles fri akrobat - 
trupp som kallar sig Still alive!  
Härligt!

Stäying Alive

Kultur 365

Stäying Alive var ett Initiativ från 
Kultur 365, Södertälje kommun i  
ett samarbete med Cirkus Cirkör 
med stöd av Kulturrådet.  
Producent var Lars Ahlin. 

Kultur 365 - Kultur för äldre
Södertälje kommun driver 
verksam heten Kultur 365 som 
anordnar aktiviteter för äldre 
varje dag. Målet är att skapa nya 
perspektiv och synsätt för fysisk 
aktivitet, social tillvaro och  
kulturellt tänkande för seniorer.
KONTAKT: Lars Ahlin, kulturmäklare, 
Kultur 365, Södertälje kommun.
MER INFORMATION OCH LÄNKAR PÅ: 

www.sodertalje.se/k365
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