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2021 fyller Byteatern 50 år. 
– Vi kommer fira de gångna 50 åren trots 
att restriktioner av en pandemi ligger som 
en våt filt över vårt land. Vi uppmärksam-
mar detta med både en fotoutställning, 
ett nytt digitalt arkiv över Byteaterns 
föreställningar och en samtalsserie där 
vi både blickar bakåt och fantiserar om 
framtiden, säger Daniel Rylander, konst-
närlig teaterchef. 

I början av 1970-talet drog ett besjälat 
gäng ut på turné och de hade en mission. 
Dockteater för barn skulle spridas till lan-
det och vara en scenkonstnärlig upplevelse 
för alla de som inte bor i ett storstads-
område med närhet till massa konstupp-
levelser. Nu har 50 år gått, mycket har 
förändrats men missionen är den samma, 
scenkonstnärliga upplevelser ska erbjudas 
alla som vill även utanför staden. Byteatern 
vill uppmärksamma det med en digital 
samtalsserie. Den ska inte bara belysa de 
50 år som gått utan även blicka 50 år in i 
framtiden. 
– Vi vill undersöka teaterns betydelse för 
länet då nu och i framtiden, säger Agnes 
Hargne Wallander som leder samtalsserien 
100 år med Byteatern först tillsammans 
med Edvin Bredefeldt och senare i år med 
Agnes Forstenberg. 
Samtalsserien kommer att bestå av fyra de-
lar. Den första som har rubriken Scenkonst 
där du bor hålls 18 mars och gästas av en 
av grundarna, Bodil Göransson. Vid sidan 
om historien diskuteras nutid och framtid 
med Jensy Elvung från Åfors teaterförening 

och forskaren Katarina Ellborg. Samtalet 
livesänds och kan ses via Byteaterns hemsi-
da. 
En annan del av firandet är en fotoutställ-
ning som sammanställts av Peder Nabo. 
Den får vernissage 1 april då Peder visar 
runt och berättar mer om bilderna. Peder 
Nabo har arbetat på teatern som musiker, 
kompositör och fotograf under de flesta av 
de 50 aktiva åren. 
– Det blir en explosion i rummet med 
många bilder, säger Peder Nabo. 
Bilderna finns att se i nedre foajén på 

teatern och ett urval kommer att visas via 
hemsidan. 
Under våren lanserar också Byteatern ett 
nytt föreställningsarkiv på hemsidan. Där 
kan intresserade inte bara läsa om före-
ställningarna från 1971 och framåt utan 
även glädjas åt gamla affischer och bilder. 

Byteatern fyller femtio år men  
firar hundra med samtalsserie

Skådespelarna Agnes Hargne Wallander och Edvin Bredefeldt håller i samtalsserien. 
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