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 2019 – året vi väntat på med förväntan.  
Nedpackning från våra tillfälliga lokaler vid 
Kalmar/Öland airport och inflyttning i våra  
rejält upprustade och utbyggda lokaler  
i Kalmar hamn.
Trots att året i så stor grad präglats av flyttande, med allt vad det 
innebär av logistiskt kaos och borttappade grejer har vi dessutom 
mött riktigt mycket publik och deltagare med våra föreställningar, 
pedagogiska program och övriga arrangemang.

Året inleddes med ett avsked till Peder Nabo med föreställning D-
moll är ljusgrönt, men också ett välkomnande då Edvin Bredefeldt 
som ny tillsvidareanställda skådespelare åkte på turné med Vem tar 
hand om hösten?

Efter sommarens stora flyttlass kunde vi med Förvandlingar med bul-
ler och bång och en riktig scenkonstfest inviga våra nya lokaler. 
I november var det Hamlets tur att möta publiken, en föreställning 
där vi verkligen försökte spänna bågen.
Vid sidan av detta har vi haft en stor mängd teaterpedagogiska  
program, rundvisningar, föreställningssamtal med mera.
Som om inte detta var nog har vi haft flera gästspel för stora och små, 
inte minst dans då Byteatern getts ett nytt uppdrag att ta emot dans-
gästspel. 

Allt detta hade varit omöjligt om vi inte haft så dedikerad, ambitiös 
och otrolig personal! De förtjänar all respekt och uppmärksamhet.
Efter detta omtumlande och arbetsamma år ser vi farm emot 2020 
där vi, vår verksamhet och vårt hus både kan landa och möta massa 
nya människor med allt det vi har att erbjuda.

Daniel Rylander & Mia Carlsson
Teaterchefer
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PRODUKTIONER

” …en bortbyting att älska 
… lagom läskig sagan 
Smålandsposten

 Bortbytingen

En mamma och en pappa är väldigt upptagna och 
plötsligt händer katastrofen, deras barn blir av misstag 
utbytt mot ett trollbarn; en bortbyting.

I Bortbytingen fick vi följa föräldrarnas kamp med den 
snabbväxande trollungen och de desperata försöken 
att hitta sitt egna barn. Kan man ge omsorg till ett 
barn som skrämmer en, eller betyder det att man 
glömt sitt eget barn?

Selma Lagerlöfs klassiska novell, flyttad till vår tid och 
klädd i urban fantasy-dräkt av Rikard Lekander och 
Kajsa Hilton Brown, ställde frågor om barns lika värde 
och lät folksaga möta mordenitet.

Urpremiär 6 juli 2018 | Nypremiär 29 januari 

Medverkande: Elin Rusk, Martin 
Ellborg, Agnes Forstenberg och Björn 
Boklund  
Johansson
Manus: Rikard Lekander, efter Selma  
Lagerlöf
Regi: Rikard Lekander
Scenografi och kostym: Kajsa Hilton 
Brown
Ljussättning: Joakim Engstrand
Komposition och ljuddesign: Hans  
Appelqvist

Bortbytingen samproducerades med  
Regionteatern Blekinge Kronoberg
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PRODUKTIONER

 D-moll är ljusgrönt

Publiken leddes in i på en guidad resa i Peder Nabos 
konstnärliga universum, med musikaliskt trolleri, 
oväntade magiska transformationer och bildpoesi.  
I denna enmansföreställning undersöktes vad musik 
är. Kan falskt bli vackert? Går det att skriva en konsert 
för pilbåge? Hur kom det sig att den första klarinet-
ten fanns hela 20 000 år innan vi ens blev bönder? 
En vackert bildskön föreställning för öga, öra och själ. 
D-moll är ljusgrönt spelades under våren 2019 med 
premiär på Kalmar konstmuseum och därefter turné.

Medverkande: Peder Nabo
Manus: Peder Nabo
Regi: Joakim Engstrand
Scenografi: Camilla Ed 
Kostym: Pernilla Lindfors
Ljussättning och video: Joakim Engstrand
Ljuddesign: Ove Karlsson, Linus Wileryd

” Som en koncentrerad vetenskapsman med 
håret på ända eller dansande dervisch i plis-
serad kjol, tar Peder Nabo publiken med på en 
magisk och vindlande resa genom musikens 
historia.  
Östra Småland

” Hela publiken sitter, efter stående ovationer, 
kvar som om de önskade att det inte skulle 
vara slut.
Barometern

Urpremiär 19 januari 2019
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 Vem tar hand om hösten?

Adam, som är lärare, ska börja jobba i en ny skola, 
efter en lång, varm och skön sommar. Hur ska det bli 
att träffa nya barn och kollegor? Är nya saker oro-
ande eller spännande? Oavsett ålder är det nog alltid 
förknippat med pirr i magen att komma till en ny 
plats och möta nya människor. Genom årstidernas 
förändringar får vi följa Adam i hans möte med kärle-
ken, vänskapen och allt det nya. 

Medverkande: Edvin Bredefeldt
Manus: Pelle Hanæus
Regi: Pelle Hanæus

Urpremiär 15 februari 2019
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PRODUKTIONER

 Förvandlingar

Vi invigde Byteatern nya hus och stora scen med 
ett scenkonstspektakel skapat av regissören Pelle 
Hanæus där teater, musik och sång blandades. Un-
der temat Förvandlingar, fick vi hylla scenkonsten 
och visar musklerna i vårt nya hus, där det sublima 
varvades med det slamriga, det sköna går sid vid sida 
med det grymma och där känslor och tankar sattes i 
rullning.

Premiär 6 september 2019

Medverkande: Martin Ellborg, Edvin 
Bredefeldt, Agnes Forstenberg, Anna 
Lahmer, Camilo Ge Bresky, Helena 
Roditou Anderssson, Anne Haugaard, 
Pelle Hanæus, Olle Linder, Emelia Am-
per, Dan Knagg, Bakri Wassan
Manus: Pelle Hanæus
Regi: Pelle Hanæus
Scenografi och kostym: Marika Åker-
blom
Ljussättning: Joakim Engstrand
Komposition: ODE (Olle Linder, Emelia 
Amper, Dan Knagg)
Ljuddesign: Ove Karlsson, Linus Wile-
ryd

” … en alldeles fantastisk föreställning; rolig, 
spännande, magisk, mystisk och lite kaotisk 
som utspelas i hela teaterhuset  
Östra Småland

” Teater som lämnar en längtan efter mer.  
Barometern
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 Hamlet

I regi och bearbetning av teaterchef Daniel Rylander 
gjorde Byteatern en djupdykning i Shakespeares pjäs 
om den olycklige och handlingsförlamade danske 
prinsen. Föreställningen ställde frågor som varför 
inte Hamlet hämnas sin far, hur kommer det sig att 
inte han blir kung efter sin pappas bortgång och hur 
ska man egentligen kunna vara en människa i en 
värld som hyllar våld och kräver känslokyla?

Premiär 16 november 2019

Medverkande: Agnes Forstenberg, 
Agnes Hargne Wallander, Edvin Brede-
feldt, Ulf Montan, Irma Jämhammar, 
Viktor Sköld
Manus: William Shakespeare
Regi och bearbetning: Daniel Rylander
Scenografi och ljussättning: Lars  
Jansson
Kostym: Pernilla Lindfors
Komposition och ljuddesign: Linus 
Wileryd

” Så går det som det går i den ruttna staten Dan-
mark. Alla dör på slutet. Fast inte. I en överras-
kande twist som inte ska avslöjas här kan hela 
intrigspelet börja om igen. Eller kanske inte...
Östra Småland

” Daniel Rylanders bearbetning och regi sätter 
ljuset på kvävande och krävande könsroller 
där det i Hamlet främst är mansrollen som 
strålkastarljuset riktas mot.  
Barometern
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TEATERPEDAGOGISKA PROJEKT

Byteatern Kalmar Länsteater erbjuder skolor i hela länet teaterpedagogiska program av varierande 
längd och art. Ambitionen är att fördjupa teaterupplevelsen och främja barns egna kreativitet. Sedan 
2015 ingår teatern i ett treårigt projekt där Kalmar kommun köper motsvarande en halvtidstjänst för 
arbete med estetiska läroprocesser från Byteatern. Denna tjänst har utformats och utvecklas i tätt 
samarbete med motsvarande tjänster på Ateljén på Kalmar konstmuseum och Kalmar läns museum. 
Projektet övergick under 2019 till att vara permanent. Nedan följer teaterpedagogens egna  
redogörelse av de verksamheter hon gjort under året.

    Workshopdag
Workshopdag tillsammans med kulturskolorna i länet med filmworkshop, maskworkshop och improvi-
astionsworkshop. Ca 100 elever i åldrarna 7-19 under en lördag i januari.

    Efterarbeten
Efterarbeten till Bortbytingen i både Kronobergs län och i Kalmar län. 

    Drama som kommunikation
Under ämnet Drama som kommunikation besöktes en förskola i Emmaboda där jag tidigare jobbat för 
att använda deras 5-åringar som försökskaniner. Vi träffades fem gånger då vi närmade oss drama på 
olika sätt: improvisation, berättande, tecknande, lyssnande och dans. Därefter besökte jag nio olika 
förskolor i Emmaboda kommun med samma koncept under några veckors tid.

    Min historia och M.O.D
Min historia 
och M.O.D 
som fristående 
pedagogiskt 
program. Min 
historia hand-
lar om hur vår 
historia påverkar 
oss i möten med 
andra männ-
iskor. M.O.D 
handlar om mod 
och vad det har 
inneburit för tio 
förebilder som 
eleverna får ta 
reda på informa-
tion om och sen 
tittar vi på  dem 
tillsammans och hur deras visande av mod har påverkat dem. M.O.D gör vi tillsammans i teaterlabbet.
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    Miniguidningar
Miniguidningar tillsammans med pedagogen från Länsmuseet med fjärdeklassare som gjorde miniguid-
ningar i Kronanutställningen. Jag hjälpte till med de elever som ville dramatisera sina stationer. 

    ”Lekdag” med Vasaskolan
I juni hade jag och Länsmuseets pedagog en ”lekdag” tillsammans med ca 200 andraklassare på Vasaskolan.

    Mänskliga rättigheter i Emmaboda
I Emmaboda kommun jobbade vi med mänskliga rättigheter utifrån barnkonventionen med elever i andra 
klass som ett skapande skola projekt. Projektet krävde extra resurser på grund av sin omfattning och vi 
anlitade då en dramapedagog som heter Ida Holmström. Ida reste till skolor i Emmaboda och träffade 
eleverna under några veckors tid. Hon utforskade detta tillsammans med eleverna genom olika drama 
övningar, tecknande, etc. 

    Teater som verktyg med LNU
Besök och samtal med lärare från LNU och deras kursdeltagare där vi behandlade ämnet: teater som 
verktyg. Kursdeltagarna var yrkesverksamma inom olika områden i samhället så som: pedagoger, konst-
närer bla. De fick även en rundvandring.

    Hamlet på vårt sätt under höstlovet
Under höstlovet hade vi två work-
shops med namnet: Hamlet på vårt 
sätt. Barn mellan 7-11 var välkomna 
att tillsammans med mig och min as-
sistent Lova berätta Hamlet ”på vårt 
sätt”.

    Drama i Kristdala 
Arbete med årskurs 5 i Oskarshamns 
kommun, Kristdala. Under fem veckor 
jobbades med drama med dem och 
få dem att känna sig tryggare på 
scenen.

    Lärarhandledning för föreställningarna
I våra ambitioner att hjälpa lärare att tillsammans med sina elever fördjupa och reflektera kring den före-
ställning de ska se eller har sett gör vi lärarhandledningar kopplat till föreställningar som riktar sig till barn 
och unga. 2019 gjorde vi lärarhandledningar till Bortbytingen, Vem tar hand om hösten? och Hamlet.

TEATERPEDAGOGISKA PROJEKT

Fo
to

: E
m

el
ie

 L
un

d



Verksamhetsberättelse 2019 11

DANS I KALMAR LÄN

Region Kalmar läns dansfrämjande verksamhet har 
från 2019 blivit en del i Byteaterns organisation 
och samarbetet Dans i sydost avslutas.  Vi namngav 
det dansfrämjande arbetet Dans i Kalmar län. 

    Barn och unga
Uppdrag och prioriteringar är fortsatt detsamma 
och utifrån fokus på barn och unga med stöd av 
Dans i Kalmar län har det arrangerats opera och 
balettläger i Vimmerby i samarbete med länsmusi-
ken. Under sommaren genomfört dansläger både 
i Kalmar kommun i samarbete med Kalmar kultur-
skola och Martin Rosén med avslutande jam under 
Kalmar stadsfest. I Högsby kommun arrangerades 
läger i samarbete med kommunen.

Elever från Vimmerby och Västerviks kulturskola 
har bussats till Streetstar danceschool challenge i 
Stockholm. Buss ordnades även till hiphop week-
end i Malmö med ungdomar från Högsby och Kal-
mar. Fortsatt arbete med att få ut dans i skolorna, 
där det under 2019 har arbetats fram ett pedago-
giskt material till föreställningen Djurens Karneval. 
Dansutvecklaren har pratat dans och presenterat 
föreställningar på Riksteaterns utbudsdag på Näs i 
Vimmerby samt Kulturbus gemensamma utbuds-
dag 1/10 på Byteatern. 

I år var det högt tryck på deltagandet i koreogra-
fitävlingen Skapa dans som arrangeras i nätverket 
SRD- Samabetsrådet för regional dansutveckling. 
På den regionala tävlingen i Kalmar hade vi 12 bi-
drag från Kalmar, Kronoberg och Blekinge samt fått 
tacka nej till ytterligare intresserade. Vi är så glada 
för det stora intresset. Vinnaren får sedan åka till 
riksfinal på Riksteatern i Hallunda. 

Det ökade intresset för deltagande i olika typer av 
arrangemang och även ett ökat ansökningstal på 
Jenny Nyströms estetiska program är glädjande 
och tyder på ett ökande intresse för moderns dans 
bland barn och unga.

    Nätverkande 
Dansutvecklaren har under 2019 varit på bl.a. 
dansutbudsdagen SALTO i Hässleholm. Kulturbus, 
nätverksträff för danspedagoger och danskonstnä-
rer i Regionerna, Scenkonst sydost, SRD – nationellt 

samarbete mellan dansutvecklare och konsulenter. 

Deltog under Stretch- Kedja konferensen i Åbo där 
det var ett nationellt och internationellt utbyte, 
seminarier, möten och bra samtal t.ex. om hur vi 
kan få ut dansen mer på mindre orter. 

    Publikutveckling
I och med inflytten i det nya huset och möjligheten 
det gjort att arrangera dans och anslutning till före-
ställningarna ha kringaktiviteter som introduktion 
och eftersamtal har vi sett en stor tillströmning av 
publik och dansföreställningar har varit slutsålda. 
Vi har haft arrangörssamarbeten med Scenkonst 
Kalmar med en välfylld föreställning med Cullberg i 
Kalmarsalen. 

    Community-dance
I juli anordnades med stöd av Dans i Kalmar län 
dansföreställningar av och med koreografen Eva 
Perbrand Magnusson tillsammans med dansaren 
Tove Skeidsvoll och kvinnor mellan åldrarna 14-85 
år från Öland samt musiker. Både föreställningen 
från året innan visades ”Bannlyst prästinna” samt 
2019 koreografiska projekt I Lunden gröna. Som 
även visades under Kalmar dancing days på Konst-
museet.  

    Professionella utövare
• Kompetensutveckling för Regionens yrkesverk-
samma dansare och pedagoger

• Inspirationsdagar i Vimmerby 17-18/8 med gäst-
lärare inom balett Pirjo Blomkvist, jazzdans Clara 
Björck och streetdance Fanny Svensson. 

• Vi minns – Koreografi av Camilla Ekelöf där dans-
pedagoger från Kalmar, Kronoberg och Blekinge 
tillsammans arbetat fram en föreställning. Arbetat 
påbörjades under våren 2019 och avslutas med 
turnerande föreställningar under våren 2020. Har 
visat sig vara ett väldigt uppskattat och fördjupat 
relationen mellan pedagogerna i regionerna, vilket 
har varit en viktig del i projektet.  

• Djurens karneval – pedagogik – 15-16 aug.
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GÄSTSPEL & ÖVRIGA ARRANGEMANG

    Opera & balettworkshop
11-13 januari 2019 Vimmerby – Dans i Kalmar Län

En workshop arrangerad i samverkan mellan Byteatern Kalmar Länstea-
ter och Kalmar läns musikstiftelse. Här fick deltagarna se och prova på 
opera och balett.

   Typiskt typisk, Regionteatern Blekinge Kronoberg
2 februari 2019 Kalmar & 9 februari 2019 Vimmerby

Dansföreställning för barn från 9 år som ställde sig frågan vad är normalt 
egentligen, går det att vara typiskt normal?

   Nayrab, Danssamverkan Sydsverige
8 april 2019

Medryckande dansföreställning av Skånes Dansteater där traditionell 
musik från mellanöstern mötte ny koreografi inom dansstilen Fuittfuitt

   Dansläger
3-7 augusti 2019, Högsby – Dans i Kalmar Län

På fritidsgården Kulturbruket i Högsby arrangerades ett dansläger för 
barn och unga fr 10. Dans i Kalmar län stöttade projektet ekonomiskt.

   Dansläger
5-9 augusti 2019, Kalmar– Dans i Kalmar Län

I samverkan med Kalmar Kulturskola arrangerades ett dansläger för barn 
och unga. Dans i Kalmar län stöttade projektet ekonomiskt.

   Invigning med öppet hus
7 september 2019

I samband med vår invigning höll vi ett öppet hus med rundvisningar 
och uppskattade prova-på verksamheter.

   Näss, Cie Masala
18 september 2019

Mäktig dansföreställningen där sju dansare förenade street dance med 
rytmer från Marocko och Paris förorter. Gästspel genom Dansnät Sverige



Verksamhetsberättelse 2019 13

GÄSTSPEL & ÖVRIGA ARRANGEMANG

    Skapa dans
13 oktober 2019

Deltävling i den nationella koreograftävlingen Skapa dans som vänder sig 
till ungdomar. Tolv medverkande grupper deltog 

   Vimmerby berättar
17 oktober 2019

Byteatern deltog på den nystartade litteraturfestivalen med ett semina-
rium om barndramatik

   Near – Cullberg
27 oktober 2019 

Dansföreställning av koreografen Eleanor Bauer med musik av artisten 
Yung Lean. Ett gästspel i samverkan med Scenkonst Kalmar

   Fågel
9 november 2019

En flygande dansföreställning för de yngsta. Ett gästspel från Kolko Ink 
som vi tog hit genom Dans i Kalmar Län.

   De Passant
22 och 23 november 2019

Belgisk kritikerrosad dansföreställning om att hitta en plats som kallas 
hem. Ett gästspel från Riksteatern som vi tog hit genom Dans i Kalmar 
Län.

 

GÄSTSPEL & ÖVRIGA ARRANGEMANG
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ÖVRIGA PERSONALENGAGEMANG

Engagemang, inom och utanför anställningen på Byteatern Kalmar Länsteater, som föreläsare, kurs-
ledare eller upphovsperson eller liknande

Helena Roditou Andersson
Mentor, UF-företag Jenny Nyströmskolan

Pernilla Lindfors
Föreläsning om kostym på Byteatern i samband med föreställningen Hamlet

Daniel Rylander
Publiksamtal på Byteatern i samband med föreställningen Hamlet

Ann Karin Myklebostad
Bistod Scenkonstmuseet i Stockholm inför dock och maskutställning
Dekormåleri, Regionteatern Blekinge Kronoberg

Linus Wileryd
Immersive audio and osc. Online-seminarium för Mi-Mu, UK

Kurser, seminarier, konferenser och mässor och andra kvalitetsstärkande insatser där personal 
deltagit

Deltagare   Arrangemang

Helena Roditou Andersson Improfestival och kurs, Göteborg

Mia Carlsson   Stämma och branschdagar, Svensk Scenkonst
    Scenkonstbiennalen, Sundsvall/Härnösand
    Nätverkande och arbetsmöten inom Danssamverkan Sydsverige
    Kulturbygget
    Folk och Kultur, Eskilstuna
    Scenkonst sydost
    HLR- och brandkurs

Hanna Engstrand  Prolight + Sound mässa, Frankfurt, Tyskland
    Utbildning teleskopläktare, Ilmonte
    Utbildning rå- och telfersystem, PsRig
    Riggkurs, personflyg. Ulf Poly Nylin

UTBILDNINGAR OCH NÄTVERK
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UTBILDNINGAR OCH NÄTVERK

Joakim Engstrand  Prolight + Sound mässa, Frankfurt, Tyskland
    Utbildning teleskopläktare, Ilmonte
    Utbildning rå- och telfersystem, PsRig
    Riggkurs, personflyg. Ulf Poly Nylin

Åsa El-Mottaki   Utbildning teleskopläktare, Ilmonte
    Utbildning rå- och telfersystem, PsRig
    Riggkurs, personflyg. Ulf Poly Nylin
    Heta arbeten - kurs

Kristina Flygare  Scenkonst sydost
    SRD – Samarbetsrådet för regional dansutveckling, Stockholm
    Stretch-Kedja, konferens bland annat om dansförmedling,    
    Åbo, Finland

Anne Haugaard  Kulturbus
    Kulturbygge 

Ove Karlsson   Prolight + Sound mässa, Frankfurt, Tyskland
    Utbildning, d&b-audio, Soundscape
    Utbildning teleskopläktare, Ilmonte
    Utbildning rå- och telfersystem, PsRig
    Riggkurs, personflyg. Ulf Poly Nylin

Mia Kjellkvist   Nätverksträffar för producenter
    Kulturbus

Emelie Lund   Dansnät Sverige, Uppsala
    Scenkonst sydost, Stufvenäs 
    Svensk Scenkonst, nätverksträff med kommunikationschefer,   
    Göteborg
    Att Förebygga hat och hot mot verksamheten kurs, Svensk    
    Scenkonst, Stockholm
    Seminarium om kriskommunikation, Svensk Scenkonst, Stock-  
    holm

Ann Karin Myklebostad Arbetsmiljö för scenkonsten, Svensk Scenkonst
    Studiebesök, SPIRA, Jönköping
    Photoshopkurs
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Johan Ottosson  Utbildning teleskopläktare, Ilmonte
    Utbildning rå- och telfersystem, PsRig
    Riggkurs, personflyg. Ulf Poly Nylin

Daniel Rylander  Arbetsmiljö för scenkonsten, Svensk Scenkonst
    Vårmöte Länsteatrarna
    Scenkonstbiennalen, Sundsvall/Härnösand
    Nätverkande och arbetsmöten inom Danssamverkan Sydsverige
    Kulturbygget
    Adjungerad teaterchef, styrelsen för Länsteatrarna

Linda Stenberg  Folk och kultur, Eskilstuna
    HLR- och brandkurs

Måns Winge   Ledskapsutbildning, Kommunförbundet
    Brandutbildning Grund, Kalmar brandkår
    Internt brandskyddsarbetet, Brand och Riskanalys
    Utbildning teleskopläktare, Ilmonte
    Utbildning rå- och telfersystem, PsRig

Linus Wileryd   Prolight + Sound mässa, Frankfurt, Tyskland
    Utbildning, d&b-audio, Soundscape
    Studiebesök, SPIRA, Jönköping
    Utbildning teleskopläktare, Ilmonte
    Utbildning rå- och telfersystem, PsRig
    Riggkurs, personflyg. Ulf Poly Nylin
    Dante certification programme. Audinate

Lennart Åkesson  Studiebesök, SPIRA, Jönköping
    Heta arbeten - kurs

UTBILDNINGAR OCH NÄTVERK
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SAMARBETSPARTNERS

Kalmar Läns Museum
Scenkonst Sydost
Dansnät Sverige
Dans i sydost
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Scenkonst Kalmar
Kalmar konstmuseum
Kalmar kommun
Ölands dramatiska teater
Riksteatern – Barn och unga
Regionsamverkan Sydsverige
Skånes dansteater
Rum för dans i Region Halland
Smålands musik och teater

    Medlemmar i:
Svensk Scenkonst – branschorganisationen för arbetsgivare inom musik, dans och teater
Länsteatrarna – den nationella organisationen för regional scenkonst
Scenkonst sydost
Assitej
Scensverige 
Scenpass Sverige
Dockteaterföreningen UNIMA
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BOKSLUT OCH EKONOMI

  Årsredovisning
Bokslutet uppvisar ett negativt resultat med - 1 415 033 kr (+ 2 694 119 kr år 2018) och det egna  
kapitalet landar på 6 309 238 kr. 
Verksamhetsbidraget från Region Kalmar län höjdes med 17 % (+1 841 000 kr) och det statliga bidraget 
höjdes med 1% (+ 53 000 kr). 

Verksamhetsbidraget till Dans i Kalmar län höjdes med 3% (+ 18 196 kr). Därutöver hade Dans i Kalmar 
oförbrukade verksametsmedel om 408 639 kr från 2018. 

Teatern förde med sig förutbetalda produktions- och personalkostnader från 2018 om 2 641 590 kr för 
premiärer under 2019 och 2020.  Dessa kostnader belastar resultatet negativt 2019 då de förutbetalda 
produktions- och personalkostnaderna för premiärer 2020 och 2021 inte blir lika stora.
Teatern har haft en hel del oförutsedda kostnader i och med det nya huset, vad gäller framförallt  
möbler, teknik, logistik och personella resurser. 

 Verksamhetens intäkter
Regionalt verksamhetsbidrag  .............................................................................12 723 000 kr
Statligt verksamhetsbidrag  ...................................................................................5 311 000 kr
Kommunalt Hyresbidrag  .......................................................................................5 915 460 kr
Bidrag Dans i Kalmar Län  .........................................................................................528 000 kr
Medlemsavgifter  ........................................................................................................12 500 kr
Spelintäkter  ...........................................................................................................1 460 280 kr
Övriga intäkter  .........................................................................................................379 049 kr
Intäkter totalt  ......................................................................................................26 329 289 kr

Årets resultat  .......................................................................................................- 1 415 033 kr
Eget kapital .............................................................................................................6 309 238 kr
Spelintäktsgrad av verksamhetsbidrag .................................................................................8 %
Medelantal anställda ............................................................................................................. 22



Verksamhetsberättelse 2019 19

STATISTIK

 Statistik 2019 Byteatern Kalmar Länsteater
...........................................................................................................2019 ....................................................2018
Antal föreställningar av egna produktioner inkl samproduktioner ..... 164 ......................................................185
Antal teaterpedagogiska arrangemang ............................................... 131 ........................................................91
Antal övriga arrangemang och gästspel ................................................ 52 ..........................................................8
Antal föreställningar/arrangemang i Kalmar län ................................. 246 ......................................................158
Antal föreställningar/arrangemang utanför Kalmar län ...................... 101 ......................................................126
Antal besökare ................................................................................15776 ..................................................13516
Varav publik/deltagare i Kalmar län ................................................11021 ....................................................5270
Varav publik/deltagare utanför länet ................................................ 4755 ....................................................8246

 Antal föreställningar/arrangemang/besökare i Kalmar län
Byteatern Kalmar Länsteaters föreställningar inkl samproduktioner i Kalmar län

Kommun ............................................................................................2019 ....................................................2018
Borgholm ................................................................................................. 0 ..........................................................2
Emmaboda .............................................................................................. 3 ..........................................................1
Hultsfred.................................................................................................. 1 ..........................................................2
Högsby ..................................................................................................... 3 ..........................................................1
Kalmar ................................................................................................... 49 ........................................................40
Mönsterås ............................................................................................... 4 ..........................................................1
Mörbylånga ............................................................................................. 1 ........................................................10
Nybro ..................................................................................................... 10 ..........................................................3
Oskarshamn ............................................................................................. 1 ..........................................................9
Torsås ...................................................................................................... 0 ..........................................................4
Vimmerby ................................................................................................ 2 ..........................................................0
Västervik .................................................................................................. 3 ..........................................................1
Summa ........................................................................................   77 ...................................................74

Antal besökare på Byteatern Kalmar Länsteaters föreställningar i Kalmar län

Kommun Barn/ungdom Vuxna Summa

Borgholm ..............................................................0 ................................ 0 ..........................................................0
Emmaboda .......................................................116 .............................. 50 ......................................................166
Hultsfred...............................................................0 .............................. 29 ........................................................29
Högsby ................................................................92 ................................ 9 ......................................................101
Kalmar ............................................................2000 .......................... 2824 ....................................................4824
Mönsterås ........................................................345 ................................ 0 ......................................................345
Mörbylånga ........................................................18 ................................ 2 ........................................................20
Nybro ................................................................244 .............................. 36 ......................................................280
Oskarshamn ..........................................................0 .............................. 50 ........................................................50
Torsås ...................................................................0 ................................ 0 ..........................................................0
Vimmerby .............................................................8 .............................. 70 ........................................................78
Västervik ...........................................................181 .............................. 50 ......................................................231
Summa ......................................................3004 ........................ 3120 ...............................................6124
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Antal teaterpedagogiska arrangemang 

Kommun ............................................................................................2019 ....................................................2018
Borgholm ................................................................................................. 0 ..........................................................0
Emmaboda ............................................................................................ 52 ..........................................................0
Hultsfred.................................................................................................. 0 ..........................................................0
Högsby ..................................................................................................... 0 ..........................................................0
Kalmar ................................................................................................... 37 ........................................................54
Markaryd ............................................................................................... 14 ..........................................................0
Mönsterås ............................................................................................. 17 ..........................................................0
Mörbylånga ............................................................................................. 0 ..........................................................0
Nybro ....................................................................................................... 0 ..........................................................0
Oskarshamn ............................................................................................. 6 ..........................................................5
Torsås ...................................................................................................... 5 ........................................................17
Vimmerby ................................................................................................ 0 ..........................................................0
Västervik .................................................................................................. 0 ..........................................................0
Summa  ....................................................................................... 131 ...................................................91
 
Antal besökare på Byteaterns teaterpedagogiska verksamhet per kommun
Kommun...........................................Barn/ungdom ........................ Vuxna ................................................Summa
Borgholm ..............................................................0 ................................ 0 ..........................................................0
Emmaboda .......................................................999 ............................ 123 ....................................................1122
Hultsfred...............................................................0 ................................ 0 ..........................................................0
Högsby ..................................................................0 ................................ 0 ..........................................................0
Kalmar ............................................................1083 .............................. 55 ....................................................1138
Markaryd ..........................................................286 ................................ 0 ......................................................286
Mönsterås ........................................................339 .............................. 17 ......................................................356
Mörbylånga ..........................................................0 ................................ 0 ..........................................................0
Nybro ....................................................................0 ................................ 0 ..........................................................0
Oskarshamn ......................................................144 ................................ 9 ......................................................153
Torsås .................................................................95 .............................. 11 ......................................................106
Vimmerby .............................................................0 ................................ 0 ..........................................................0
Västervik ...............................................................0 ................................ 0 ..........................................................0
Summa ......................................................2946 .......................... 215 ...............................................3161

 Totalt antal besökare/publik i länet ................................. 11021
(totalt 15776 varav 4755 utanför länet)

Varav barn/ungdom ......................................................................................... 6578 
(totalt 11074 varav 4496 utanför länet)

Varav vuxna ..................................................................................................... 4443
(totalt 4702 varav 259 utanför länet)

STATISTIK
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STATISTIK

 Publik- och föreställningsstatistik
Föreställningar i Kalmar 

Antal fst Publik
Bortbytingen ..................................................................................................................9 ..............................780
D-moll är ljusgrönt .......................................................................................................15 ..............................753
Förvandlingar .................................................................................................................4 ..............................629
Hamlet ..........................................................................................................................21 ............................2662
Summa ...............................................................................................................49 ......................... 4824

Föreställningar på turné 
Bortbytingen (i Kalmar län) ............................................................................................8 ..............................642
Bortbytingen (utanför länet) ........................................................................................37 ............................3105
D-moll är ljusgrönt (i Kalmar län) ...................................................................................5 ..............................229
D-moll är ljusgrönt (utanför länet) .................................................................................3 ..............................123
Vem tar hand om hösten (i Kalmar län) .......................................................................15 ..............................429
Vem tar hand om hösten (utanför länet) .....................................................................47 ............................1227
Summa ............................................................................................................. 115 ......................... 5755

Gästspel  
Typiskt typiskt (Danssamverkan Sydsverige) ..................................................................2 ................................ 84
Nayrab (Danssamverkan Sydsverige) .............................................................................1 ..............................236
Näss (Dansnät Sverige) ...................................................................................................1 ..............................120
Styvsystrar – i skugga av Askungen (Dans i Kalmar län) .................................................2 ................................ 88
De Passant (Dans i Kalmar län) .......................................................................................2 ..............................107
Fågel (Dans i Kalmar län) ................................................................................................2 ................................ 59
Summa ...............................................................................................................10 ........................... 694

Övriga arrangemang 
Skapa Dans (Dans i Kalmar län) ......................................................................................1 ..............................117
Dansworkshop (Dans i Kalmar län) ................................................................................2 ................................ 27
Bussresa till Streetstar i Stockholm (Dans i Kalmar län) .................................................2 ................................ 50
Bussresa till hiphop-weekend i Malmö (Dans i Kalmar län) ...........................................1 ................................ 49
Studiebesök och rundvandringar .................................................................................22 ..............................410
Introduktionsarrangemang till Hamlet .........................................................................11 ..............................220
Öppet hus .......................................................................................................................1 ..............................368
Arrangörsträff .................................................................................................................1 ................................ 68
Medlemsmöte ................................................................................................................1 ................................ 19
Summa ...............................................................................................................42 ......................... 1328

Teaterpedagogisk verksamhet 
Efterarbete Bortbytingen (i Kalmar län) .......................................................................17 ..............................356

Efterarbete Bortbytingen (utanför Kalmar län) ............................................................14 ..............................300
Lekdag med Vasa ............................................................................................................1 ..............................102
M.O.D .............................................................................................................................5 ..............................158
Mentroskap för UF-företag ............................................................................................1 .................................. 8
Miniguider (i samarbete med Länsmuseet i Kalmar län) ...............................................9 ..............................277
Min historia, Din historia, Vår historia .........................................................................17 ..............................552
Mänskliga rättigheter ...................................................................................................44 ..............................885
Studiebesök, rundvandringar och övrigtarr ...................................................................8 ..............................143
Teater som kommunikation ..........................................................................................12 ..............................278
Hamlet på vårt sätt .........................................................................................................2 ................................ 16
Workshop med kulturskolan ..........................................................................................1 ..............................100
Summa ............................................................................................................. 131 ......................... 3175
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STATISTIK

     Totalt antal föreställningar/arrangemang och publik 2019

Summa egna föreställningar inkl samproduktion 2019 ............ 164 .............. 10579
Jämförelse 2018 .............................................................................................................185 .......................11243
Jämförelse 2017 ...............................................................................................................86 .........................3871
Jämförelse 2016 .............................................................................................................138 .........................7657
Jämförelse 2015 .............................................................................................................181 .........................9571
Jämförelse 2014 .............................................................................................................144 .........................9728
Jämförelse 2013 .............................................................................................................250 .......................21913
Jämförelse 2012 .............................................................................................................172 .......................11159
Jämförelse 2011 .............................................................................................................158 .........................8975

Summa gästspel 2019 ................................................................ 10 .................. 694
Jämförelse 2018 .................................................................................................................4 ...........................159 
Jämförelse 2017 .................................................................................................................1 .............................46 
Jämförelse 2016 ...............................................................................................................10 ...........................568 
Jämförelse 2015 .................................................................................................................5 ...........................305 
Jämförelse 2014 .................................................................................................................9 ...........................622 
Jämförelse 2013 .................................................................................................................5 ...........................345
Jämförelse 2012 .................................................................................................................6 ...........................621

Summa övriga arrangemang 2019 ............................................. 42 ................ 1328
Jämförelse 2018 .................................................................................................................4 ...........................120
Jämförelse 2017 .................................................................................................................5 ...........................175
Jämförelse 2016 .................................................................................................................9 ...........................475
Jämförelse 2015 ...............................................................................................................24 .........................8846
Jämförelse 2014 .................................................................................................................6 ...........................316
Jämförelse 2013 ...............................................................................................................10 ...........................472

Summa teaterpedagogisk verksamhet 2019 ........................... 131 ................ 3175
Jämförelse 2018 ...............................................................................................................91 .........................1994 
Jämförelse 2017 .............................................................................................................174 .........................4330 
Jämförelse 2016 .............................................................................................................190 .........................4388 
Jämförelse 2015 .............................................................................................................138 .........................2988 
Jämförelse 2014 ...............................................................................................................90 .........................2240 
Jämförelse 2013 .............................................................................................................118 .........................2251

Totalsumma 2019 ................................................ 347 ......... 15776
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EKONOMISK REDOVISNING
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STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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EKONOMISK REDOVISNING
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EKONOMISK REDOVISNING
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EKONOMISK REDOVISNING
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EKONOMISK REDOVISNING
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EKONOMISK REDOVISNING
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EKONOMISK REDOVISNING
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EKONOMISK REDOVISNING
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UNDERSKRIFTER
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REVISIONSBERÄTTELSE
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REVISIONSBERÄTTELSE



Byteatern Kalmar Länsteater
Barlastgatan 8

392 31 KALMAR
Tfn. växel: 0480 - 49 69 40
E-post: info@byteatern.se

http://byteatern.se


