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I en nära framtid finns det 
inte plats till alla. Att få ha ett 
vanligt liv, sitt eget hem och 
sin egen plats, det är bara 
något för de som lever på 
dagen. De som ser till att allt 
fungerar i samhället lever och 
jobbar på natten, de kallas 
nattfolket och får ingen egen 
plats. 
På scen syns bland annat 
Agnes Hargne Wallander  och 
Agnes Forstenberg, som i no-
vember och december båda 
medverkar i Halmet.  
– Jag ville göra den här fö-
reställningen eftersom den 
behandlar många ämnen som 
jag själv funderar på, frågor 
som hur ska vi ska inrätta vår 
värld om vi inte förmår att 
göra något åt klimatföränd-
ringarna, säger regissören 
Helle Rossing. 
I ett flickrum uppstår ett 
hemligt möte mellan dagfol-
ket och nattfolket när Sonya 

måste börja dela sitt rum 
med Akka, en flicka från Natt-
folket. När Sonya är i skolan 
sover Akka i hennes rum och 
delningen av rummet ska ske 
utan att det lämnar några 
spår. Men små tecken gör det 
ändå tydligt att det lever två 
människor på samma plats. 
När Akka sedan blir sjuk mås-
te Sonya samla mod och ge 
sig ut på ett farligt uppdrag. 
– Barn i mellanstadiet funde-
rar mycket på framtiden och 
världens rättvisa. Jag hoppas 
att de med den här föreställ-
ningen kan få möjlighet att 
prata om eller fundera på 
vilken värld de vill ha i framti-
den, säger Helle Rossing. 
Nattfolket är skriven direkt för 
Byteatern Kalmar Länsteater 
av Isa Schöier. Isa är en av 
Sveriges mest erfarna drama-
tiker och har tidigare skrivit 
flertalet pjäser för barn och 
unga. 

En science fiction-saga som låter mellan- 
stadieelever reflektera över framtiden och 
vad rättvisa är.  
Nattfolket har premiär 7 februari och  
turnérar sedan i skolor i sydöstra Sverige. 

Byteatern gör science fiction 
om orättvisa för mellanstadiet
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