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Den franska dansföreställningen 
Des gestes blancs kommer till Byte-
atern Kalmar Länsteater lördag 12 
september. 
I en lek med kroppars obalans försö-
ker far och son hitta jämvikt och pre-
cision i Des gestes blancs. Föreställ-
ningen hålls på lördagen men redan 
på fredagen bjuds pappor från länet 
in med sina barn för en workshop. 
Des gestes blancs är en öm, humo-
ristisk och eftertänksam föreställning 
där Sylvain Bouillet och hans 8-åriga 
son Charlie utforskar deras fysiska 
och känslomässiga relation. Tillsam-
mans stöter de på hinder som bara 
kan övervinnas genom ömsesidigt 
förtroende. Sonen följer i sin fars fot-
spår, och fadern imiterar sonen, ett 
ömt improvisationsspel som syftar 
till att undersöka faderns identitet 
men också att i poetiska termer 
spegla olika åldrar av den manliga 
kroppen. Det blir en upptäcktsresa 
för både vuxen och barn.
– Des gestes blancs är en annorlunda 
föreställning med en pappa och hans 
son, det lekfulla och varma uttrycket 
i deras koreografi känns extra efter-
längtat i dessa tider av distans, säger 
Kristina Flygare som är dansutveck-

lare på Byteatern Kalmar Länsteater. 
Det är en föreställning som utstrålar 
ömhet och glädje.
Till workshopen fredagen innan 
föreställningen söker nu Byteatern 
Kalmar Länsteater pappor med barn 
mellan sex och tolv år. De får möjlig-
het att utforska bandet mellan för-
älder och barn och fysisk interaktion 
i en situation som inte är tävlingsori-
enterad. Centralt för workshopen är 

jämvikt och hur det uppnås mellan 
två personer som rent praktiskt vä-
ger olika mycket. 
– Vi hoppas att många är sugna på 
att testa något nytt, även de som 
aldrig dansat innan, säger Kristina 
Flygare. 
Biljetterna till föreställningen släpps 
6 augusti. Till workshopen går det att 
anmäla sig redan nu via Byteatern 
Kalmar Länsteaters hemsida. 

Omtalad fransk dansföreställning 
med pappa och son till Kalmar

Sylvain Bouillet dansar med Charlie Bouillet. Foto: Mirabel White
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