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Byteatern Kalmar Länsteater ställer 
in alla föreställningar under våren.
– I dag är restriktionen 500 personer 
i allmänna samlingar. Det kommer 
vi aldrig upp till, men vi har ändå 
beslutat oss för att ställa in alla 
föreställningar under våren i samför-
stånd med våra samarbetsparter. Vi 
tar situationen med spridningen av 
Covid-19 på allvar, säger Mia Carls-
son verkställande teaterchef.
I fredags blev det klart att Som ett 
jävla solsken ställs in av arrangören. 
Nu ställer Byteatern Kalmar Länste-
ater även in de offentliga föreställ-
ningarna av Nattfolket samt dans-
gästspelet Gräs. Även Vem tar hand 
om hösten, som skulle ha spelats i 

Mönsterås ställs in. 
Samtidigt undersöks nya vägar att nå 
ut med scenkonst. 
– Scenkonst upplevs bäst i ett 
samspel mellan publik och aktör i 
samma rum men under nuvarande 
situation känns det inte ansvarsfullt 
att fortsätta den publika verksam-
heten. Vi undersöker möjligheterna 
att på andra sätt möta vår publik, via 
sociala medier eller på andra sätt, 
säger Daniel Rylander, konstnärlig 
teaterchef och fortsätter: 
– Vi tror på konsten, vi tror på 
behovet av att genom konsten 
möta andra och sig själv, vi tror att 
den sceniska gestaltningen berikar, 
underhåller och berör och det vill 

vi fortsätta med särskilt i denna tid 
som är så prövande för samhället.
Skolföreställningarna av Nattfolket 
har ställts in i Hultsfred och Oskars-
hamn i samförstånd med skolorna.
 –    Skolorna tar situationen på 
största allvar och har begränsat 
schemabrytande aktiviteter så som 
till exempel teaterbesök under 
resten av våren. Vi planerar att spela 
Nattfolket på skolturné under våren 
2021 i stället, säger Mia Carlsson. 
Byteatern Kalmar Länsteater hoppas 
att gästspelen i Kalmar, Som ett jävla 
solsken och Gräs i stället kan genom-
föras under hösten.
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