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Under en vecka i mars spe-
las sedan föreställningen i 
Kalmar. 
– Det är helt fantastiskt att 
kliva in i repsalen med dan-
sarna och Marcos Morau. 
Dansarna är av världsklass 
och Marcos är lekfullt geni-
al, säger Byteaterns Joakim 
Engstrand som ljussätter 
föreställningen. 
För koreografin står alltså 
spanske Marcos Morau 
som är internationellt känd 
för sin gränsöverskridande 
koreografi. Dansarna står 
Skånes Dansteater för. 
Djurens karneval skrevs 
1886 av Camille Saint- 
Saëns. Det var ett rent 
glädjeprojekt och verket 
har i över 130 år fått barn 
att upptäcka tjusningen 
med klassisk musik. Det 
har inspirerat många, 
bland annat Disney vars 
tema till Skönheten och 
odjuret har tydliga paral-
leller. 
– Byteatern Kalmar Läns-
teater vill vara med och 
utveckla den samtida 
danskonsten för barn och 

unga som huvudmålgrupp. 
Att få möjligheten att  
erbjuda en dansföreställ-
ning av absolut högsta kva-
litet i och med samarbetet 
för Kalmarlänsbarnen ser 
vi som en fantastisk möj-
lighet, säger Mia Carlsson 
teaterchef.
Föreställningen turnérar 
över hela södra Sverige.  
I början av mars landar 
den i Kalmar och spelar för 
skolbarn från hela länet 
som bussas till Byteatern 
Kalmar Länsteater. På 
lördagen blir det en offent-
lig föreställning där även 
vuxna får uppleva dans och 
musik tillsammans med 
barn. 
I det här samarbetet går 
Byteatern Kalmar Läns- 
teater, Regionteatern 
Blekinge Kronoberg, Rum 
för Dans, Skånes Danstea-
ter och Smålands Musik & 
Teater samman och stär-
ker dansen i Sydsverige. 
Danssamverkan Sydsverige 
ingår i Regionsamverkan 
Sydsverige.

 

Det klassiska musikstycket Djurens karneval har hänfört barn i många generationer. 
Nu går fem scenkonstinstitutioner samman och gör en dansföreställning av det. Bytea-
tern Kalmar Länsteater bidrar med ljusdesign, kostym- och scenografitillverkning. 

Byteatern en av fem som gör dans 
av Djurens Karneval till våren

FAKTA | DJURENS KARNEVAL
Koreografi: Marcos Morau  
Medverkande: Sex dansare från Skånes Dansteater
Musik: Camille Saint-Saëns – Djurens karneval
Målgrupp: Årskurs tre till fem
Längd: ca 40 minuter
Premiär: 29 februari i Halland. 


