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– Äntligen har vi vårt nya scen-
konsthus. I höst har vi dansföre-
ställningar för alla åldrar, säger 
Kristina Flygare som är dansut-
vecklare på Byteatern Kalmar 
Länsteater. 
Första gästspel på Stora Scen är 
franska danskompaniet Cie Mas-
sala som mixar influenser från 
1970-talets hiphopscen i New 
York med Marockansk folkdans  
i en urban fusion. 
Föreställningen Näss har gjort 
succé världen över och turnerar 
bland annat i asien innan den 
landar i Sverige. 

Danstävling för ungdomar
I oktober är det sedan dags för 
koreografitävlingen Skapa Dans. 
Tävlingen riktar sig till ungdomar 
mellan 14 och 22 år i Kalmar, Ble-
kinge och Kronoberg. Deras num-
mer bedöms av en jury med chans 
att ta sig till riksfinal i Hallunda. 
De yngsta dansbesökarna får sitt 
den nionde november. Då sätts 
föreställningen Fågel upp. Det är 
en interaktiv upplevelse för barn 
mellan tre och sju år där barnen 
själva får uppleva hur det kan vara 
att vara en fågel. 
– Vi ville gärna ha något för yngre 
barn och ge dem chansen att 

komma i kontakt med danskon-
sten. Fågel känns drömsk och lek-
full med böljande kostymer, säger 
Kristina Flygare. 

Familjeföreställning
Nästa internationella gästspel 
kommer i november. Det är den 
Belgiska gruppen Laika och deras 
omtalade De Passant som spelas 
från 7 år. 
– Den är fängslade med sitt allvar 
och sin lekfullhet. Och passar lika 
bra för ungdomar som för vuxna, 
säger Kristina Flygare.  
Föreställningen handlar om att 
hitta en plats att kalla sitt hem. 
Utöver det egna scenkonsthusets 
program gästar även Byteatern 
Kalmarsalen när Cullbergs före-
ställning Near samarrangeras med 
Scenkonst Kalmar i oktober.  
BIljetter till alla föreställningar, 
utom Näss som redan finns till 
försäljning, släpps 7 september. 

I föreställningen Fågel får barnen prova fågelns rörelse-
mönster. De Passant handlar om att hitta en plats att kalla 
hem och passar lika bra för vuxna som barn. 

Fransk fusion, barn som fåglar 
och belgare som hittar hem
Danshöst med något för alla på Byteatern Kalmar Länsteater

Frågor om dans besvaras bäst av Kristina 
Flygare, dansutvecklare
0480-43 44 65
Pressbilder finns på Byteatern.se

Danshösten på Byteatern Kalmar 
Länsteater
18/9 Näss, Cie Massala (FRA)
13/10 Skapa Dans, koreografitävling för 
ungdomar
27/10 Near, Cullberg, i samarbete med 
Scenkonst Kalmar, Kalmarsalen 
9/11 Fågel, Kolko ink
22-23/11 De Passant, Laika (BEL)


