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Kalmar län får en egen delfinal i 
koreografitävlingen Skapa Dans i 
höst. 
– Förra året hölls regionfinalen som 
en final för hela sydostregionen. 
Det var så stort intresse. Alla kunde 
inte vara med så därför kände vi att 
vi ville satsa på en egen regionfinal, 
säger Kristina Flygare som är dans-
utvecklare på Byteatern Kalmar 
Länsteater.

Men i år blir det alltså en egen 
tävling för Kalmar läns unga koreo-
grafer. Tävlingen flyttas också från 
den lilla scenen till den stora hos 
Byteatern. 
Det är Samarbetsrådet för regional 
dansutveckling som står bakom 
tävlingen. Den som vinner repre-
senterar Kalmar län i riksfinalen i 
Hallunda i Stockholm på höstlovet 
under vecka 44.
– Där är det ett helt program för 
alla vinnare från alla regioner. De 
får dels repetera på scenen och 
sätta ljud och ljus men också delta i 
dansworkshops. Det är massa roliga 

aktiviteter fram till själva tävlingen 
på lördagen, säger Kristina Flygare. 
17 oktober hålls regionfinalen på 
Byteatern Kalmar Länsteater. Evene-
manget är gratis och öppet för all-
mänheten, men biljett måste bokas i 
förhand och dessa släpps 6 augusti. 
Åskådarna får vara med om att rösta 
fram sin favorit som får priset för 
publikens val. Ungdomarna som får 
delta i år är födda mellan 1998 och 
2016. Alla dansstilar är tillåtna. 
–  De som representerade Stock-

holm förra året dansade till exempel 
traditionell indisk dans, berättar 
Kristina Flygare.  
Totalt kommer tio grupper att få 
göra upp om en plats i riksfinalen. 
– Det är först till kvarn bland de som 
anmäler sig, säger Kristina Flygare. 
Anmälda koreografier får också 
delta i en workshop i september 
med My Prim, modern dansare från 
Karlskrona som också satt i juryn för 
tävlingen 2019. Workshopen hålls 
både i Kalmar och i Vimmerby. 
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