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 2020 – ett oförutsägbart år!
Det här året skulle markera återgången till det normala efter flera års 
utflytt, evakuering, renovering, utbyggnad, återflytt och invigning. 
Vi skulle låta vår publik möta oss i vårt nya hus, breda ut vingarna 
och visa vilken effekt våra nya förutsättningar hade för oss och för 
publiken. De första månaderna av året såg också ut som om detta 
skulle ske, vi hade lyckad premiär av Nattfolket och Vem tar hand om 
hösten fick nypremiär och började i ett rasande tempo att turnera. 
Djurens karneval, en dansföreställning vi samproducerat med flera 
partners i södra Sverige fick en efterlängtad premiär. När vi hade 
spelat hälften av föreställningarna i Kalmar fick den abrupt avbrytas. 
Vi skapade UT!, ett helt nytt poesi- och ljudverk som var på väg att 
komma ut till äldreboenden och träffpunkter. Sen sköljde covid-19 
in över Sverige. Allt publikt arbete fick mer eller mindre över en natt 
läggas på is, även om vi först trodde att detta var snabbt övergående 
kan vi i retrospektiv konstatera att mellan mars och oktober mötte vi 
bara publik med några få undantag.

Internt jobbade vi envist på med att färdigställa och hitta former för 
att kunna hålla repetitioner under augusti och september. Vi lyckades 
ta Kalasa med Vasa och Jag springer till premiär och under oktober 
och november kunde vi möta publik under mycket noggranna restrik-
tioner, sedan fick vi stänga igen. 

Finns det något gott som kommit ur detta för oss i många stycken 
svarta år? Det får kanske tiden utvisa, men vi tänker att vi delvis tagit 
ett digitalt språng som både kommer påverka arbetsformer och kan-
ske också scenkonsten i framtiden. Vi har också vässat interna struk-
turer för arbete med arbetsmiljö .

2020 var också året då Mia Carlsson valde att lämna jobbet som Verk-
ställande teaterchef och Linda Stenberg trädde efter många år på 
teatern in i denna nya roll. 
Vänligen
Daniel Rylander & Linda Stenberg
Teaterchefer
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” …sensationellt bra … scenografin är  
magnifik och skådespelarna övertygande   
Barometern

 Nattfolket

En sci-fi saga om orättvisa

Här togs vi till en nära framtid där det inte finns plats 
till alla. Att få ha ett vanligt liv, sitt egna hem och sin 
egen plats, det är bara något för de som lever på 
dagen. De som ser till att allt fungerar i samhället 
lever och jobbar på natten, de kallas Nattfolket och 
får ingen egen plats. Och ingen bryr sig egentligen 
om varför det är så. I ett flickrum uppstår ett hemligt 
möte mellan dessa världar när Sonya måste börja 
dela sitt rum med Akka, en flicka från Nattfolket. De 
ska egentligen inte träffas. När Sonya är i skolan sover 
Akka i hennes rum och delningen av rummet ska ske 
utan att det lämnar några spår.

Nattfolket är skriven direkt för Byteatern Kalmar Läns-
teater av Isa Schöier. Isa är en av Sveriges mest erfar-
na dramatiker och har tidigare skrivit flertalet pjäser 
för barn och unga. 

Urpremiär 7 februari 2020 

Medverkande: Agnes Hargne Wal-
lander, Rasmus Johansson, Martina 
Hemmingsson

Manus: Isa Schöier
Regi: Helle Rossing
Scenografi och kostym: Marie Moberg
Ljussättning: Anders ”Hebbe” Herbert-
son
Komposition och ljuddesign: Jonatan 
Eklund
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PRODUKTIONER

…sensationellt bra … scenografin är  
magnifik och skådespelarna övertygande   
Barometern
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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 
Nypremiär 17 januari 2020
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 Djurens karneval

I den här föreställningen för mellanstadiets lägre 
åldrar fick vi följa med till en plats utanför vår värld. 
En plats där verklighet och fantasi kan mötas, där 
klivet mellan kärleksfulla djur och otäcka monster är 
millimeterlitet. Djurens karneval låter oss upptäcka 
världen och inte bara se på den. Musikstycket Le car-
naval des animaux av Camille Saint-Saëns har fram-
förts i många olika skepnader sedan det skrevs 1886. 
Humorn i verket har inspirerat många – från Disney 
till de stora balettscenerna. Moraus rörelser låter 
sig inte styras av vad många andra ser som fysiska 
begränsningar. Istället kännetecknas hans föreställ-
ningar av ett utforskande som gränsar till det okända 
på dansscener runt om i världen.

Urpremiär 29 februari 2020

Medverkande: Sarah Bellugi-Klima, Pa-
trick Bragdell Eriksson, Riccardo Zandoná, 
Tiemen Stemerding, Jing Yi Wang, Hanna 
Nussbaumer
Koreografi: Marcos Moraus
Scenografi och kostym: Sylvia Delagnau
Ljussättning: Joakim Engstrand
Komposition: Camille Saint-Saëns

Detta är en samproduktion inom ramen för 
Danssamverkan Sydsverige där Byteatern 
Kalmar Länsteater ingår tillsammans med 
Skånes dansteater, Rum för dans i Hal-
land, SPIRA (Jönköping), Regionteatern 
Blekinge Kronoberg.

-> FÖRESTÄLLNINGAR I KALMAR DELVIS  
UPPSKJUTNA PGA COVID - 19
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 UT! – en lyrisk resa till naturen

Med hjälp av dikter, ljud och sinnliga upplevelser ville 
Byteatern genom skådespelaren Agnes Forstenberg 
ta med publiken till naturen.

Ut! är en resa till det sköna, gröna. Till vårvindar, 
frostnätter, purpurvågor och vitsippsbackar. Ut! är ett 
besök hos fåglarna, hos tystnaden och vågskvalpen. 
En doft av trä och lent mot huden. Tyvärr fick den 
föreställningen skjutas på framtiden men vi hoppas 
att den får möta en publik längre fram.

Urpremiär 5 mars 2020 
(inställd pga Covid – 19)

Idé, manus och medverkande: 
Agnes Forstenberg
Regiöga: Daniel Rylander
Ljud:  Linus Wileryd
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 Kalasa med Vasa

Byteatern firade Vasa-året på sitt egna vis med denna 
satir över en landsfader. Året är 1560. Kung Gustav 
har omvandlat Sverige från ett land med ständiga 
inre konflikter och uppror i Europas utkant till en mo-
dern nationalstat. Och inte nog med det, konungen 
har även kört ut den katolska kyrkan och låtit införa 
en protestantisk statskyrka. Nu är kung Gustav trött 
och mer död än levande. För att pigga upp sin gamle 
far låter hans barn anordna ett överraskningsgästa-
bud till hans ära. Fyrtio år har passerat sedan den 
unge adelsjunkern Gustav Eriksson flydde från fång-
enskapen i Danmark och landsteg på Stensö udde i 
Kalmar och det måste firas med pompa och ståt! På 
gästlistan finns prominenta gäster från när och fjärr-
ran. En och annan objuden gäst dyker också upp, 
liksom spöken från kungens blodiga förflutna 

Urpremiär 25 september 2020

Medverkande: Martin Ellborg, Agnes 
Hargne Wallander, Rasmus Johansson, 
Karin Bergstrand

Manus: Gertrud Larsson, Åsa Asptjärn

Regi: Öllegård Groundstroem
Scenografi och kostym: Åsa Berglund 
Cowburn
Ljussättning: Joakim Engstrand
Ljuddesign: Ove Karlsson, Linus Wile-
ryd

” Det är roligt … generös i sitt framförande   
Barometern
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 Jag springer

I Jag springer fick vi komma in i en pappas tankar och 
inre värld  efter förlusten av hans dotter. En timme 
efter sin dotters död börjar han springa och kan se-
dan inte sluta. Mitt i sorgen, förlusten och orättvisan 
blir löpningen en väg in i ett tillstånd av frihet där han 
känner sig lätt och fri och stark. Han kan andas igen. 
Och kanske kan han på så vis åter komma nära sin 
avlidna dotter.

Line Mørkeby har skapat en dramatisk text som gri-
per tag i den innersta smärtpunkterna och blottar en 
själ som genom att pressa sin kropp till det yttersta 
försöker återfå sin meningen i ett liv som mist sitt 
självklara centrum. 
Föreställningen samproducerades med Regionteatern 
Blekinge Kronoberg

Sverigepremiär 4 oktober 2020

Medverkande: Edvin Bredefeldt
Manus: Line Mørkeby

Regi, bearbetning, översättning: Da-
niel Rylander
Scenografi och kostym: Maja Döbling
Ljussättning: Casper Törneman
Ljuddesign: Linus Wileryd

” Jag vill att föreställningen ska ta slut-orkar 
jag verkligen…? Det finns en sån svärta och 
ett sådant djup i allt från manus till scenogra-
fi, regi och skådespel. En briljant kombination 
vxoweek

” Edvin Bredefeldt har oss i sitt våld och när 
strålkastarna i slutet obarmhärtigt riktas mot 
publiken blottas…rödgråtna … ansikten…  
Barometern
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TEATERPEDAGOGISKA PROJEKT

Helena  
Roditou 
Andersson.

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 betalar Kalmar kommun 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, denna konstellation går under namnet 
KLAB. Nedan följer teaterpedagogen Helena Roditou Anderssons egna redogörelse av de verksamheter 
hon gjort under året.

I januari jobbade jag med tillsammans med dansutvecklare Kristina Flygare och skåde-
spelare Agnes Forstenberg med att förbereda dansworkshop inför att dansföreställningen 
Djurens karneval skulle komma till oss. I början av mars och under februari gjorde vi i snitt 
tre till fyra workshops i veckan. Jag var vidare på Kalmarsundskolan med det teaterpedago-
giska projektet Min historia i början av januari också. Under sportlovet erbjöd vi en skatt-
jakt med spöket Signe vid två tillfällen för barn mellan 5 och 9. Vi inledde även arbetet och 
planering inför Länk 2020 i februari och det fortsatte in i mars då vi bestämde oss för att 
ställa in pga COVID-19. Efter den 11 mars träffade jag inga grup-
per överhuvudtaget fram till semestern. Då övergick mitt arbete 
till att i stor utsträckning som möjligt att planera inför en fram-

tid vi inte visste något om. Under tiden deltog jag även i en kompetensut-
veckling med ensemblen under maj och juni, jag och Daniel hade också en 
kompetensutveckling tillsammans där jag läste En väv av tecken utifrån vårt 
blivande samarbete med Linnéuniversitetet. Jag skrev tidigare att mitt sista 
möte med någon grupp var i mars men i maj fick jag det underbara upp-
draget att träffa två olika klasser med nyanlända barn och ungdomar under 
några veckors tid och göra drama med dem. Den 27 augusti höll vi i KLAB 
en Skulptursafari för två 5:e klasser i Stadsparken i Kalmar. I september var 
jag i Hultsfred med Min historia och träffade fyra 2:a klasser. Efter det har 
jag inte gjort några fysiska besök i klassrum fram tills nu, februari 2021.

Under hösten har jag haft en del planeringsarbete med KLAB inför att 
vi skulle göra ett arbete tillsammans som skulle handla om Cecilia Vasa 
med 6:e klassare i Kalmar kommun. Detta blev tyvärr inställt pga CO-
VID-19 och har nu omvandlats till ett projekt som kommer att handla 
om: svåra samtal i klassrummet, i samma utformning som projektet om 
Cecilia Vasa. Jag har också haft ett samarbetsprojekt med Länsmusiken 
Barn och unga där jag träffade ungdomar på Funkabo fritidsgård och 
skrev spökhistorier tillsammans med dem i oktober och dessa spelades 
senare in av ungdomar från Triangelteatern i Kalmar för att senare 
framföras vid en spökafton på Persona galleri under några kvällar vid 
Hallowen. Under tiden har jag närvarat vid diverse olika konferenser 
och utbildningar på nätet. Jag har även startat igång en tankeprocess 
inför ett nytt pedagogiskt program som heter: Normal? I detta arbetet 
har jag tagit hjälp av elever i mellanstadiet. Jag har mött dem under en 
lektion via skärm där vi pratar om ämnet Normal? Samtidigt jobbar jag 
med att sammanställa ett lärarmaterial till föreställningen Drömström 
och Rundlund. Under hela hösten har jag även fortsatt arbetet med 
att ta fram en föreläsning som ska rikta sig mot blivande lärare på 
Grundskollärarprogrammet på LNU. 
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DANSUTVECKLING

Region Kalmar läns dansfrämjande verksamhet har från 2019 blivit en del i Byteaterns organisation ef-
ter funderingar kring namnet så har vi kommit fram till att vi vill kommunicera all vår verksamhet som 
en naturlig del av Byteatern Kalmar Länsteater. Under 2020 har dansutvecklaren Kristina Flygare också 
gått över till en heltidsanställning på Byteatern vilket vi tror kommer ha stor effekt på hennes arbete 
och möjlighet att verka utvecklande och stödjande för danskonsten i Kalmar län. Nedan följer dansut-
vecklaren Kristina Flygares egen redogörelse för det gånga året.

 Barn och unga
Innan pandemin bröt ut hann vi genomföra den pedagogiska verksamheten kring Djurens karneval. Vi 
träffade 45 klasser i Kalmar län. Sedan ställdes all planerad verksamhet in under våren. Men planering 
för framtiden var i full gång. 

I augusti genomförde vi Hiphop weekend sum-
mercamp, tillsammans med Martin Rosén och 
Kalmar kommun. 18 st ungdomar deltog under 1 
vecka med undervisningen förlagd i Kulturskolans 
danssal på Tullslätten 4 i Kalmar. Pedagogerna var 
Fredrika Burvall, Theresa Gustavsson och Mar-
tin Rosén. 

11 oktober genomfördes Kalmar läns uttagning 
i koreografitävlingen Skapa dans på Byteatern 
Kalmar Länsteater. 12 personer som bildade 5 
grupper deltog varav 3 från Kalmar och 2 från 
Västervik. Tävlingen streamades till familj och 
vänner och vinnarna från Västervik gick vidare till 
final, som även den blev streamad från Rikstea-
tern i Hallunda. Vi inom sydlänen lyckades dock 
ha en liten alternativ träff på Skånes dansteater 
med vinnarna från Skåne, Jönköping, Kalmar och 
Blekinge. Då det fina med Skapa dans är mötet 
mellan ungdomarna och träffa nya vänner. 

 Nätverkande
Dansutvecklaren har under 2020 varit på bl.a. dansutbudsdagen SALTO i Hässleholm. Kulturbus, Scen-
konst sydost, SRD – nationellt varav alla möten sen mars har varit i digital form. 

2020 års Kédja – Stretch konferens var planerad att genomföras i Göteborg i augusti men även den 
blev digital. 

 Publikutveckling
Tyvärr har ju största delen av vår publika verksamhet blivit inställd men under 2020 påbörjades samar-
betet med en danssatsning hos Riksteatern i Kalmar län.

Riksteatern i Kalmar län har fått pengar för att främja dansarrangerandet bland länets teaterföreningar. 
Vi har i en projektgrupp arbetat fram hur detta skulle kunna genomföras på bästa sätt och hur vi kan 
motivera och inspirera föreningarna att utöka sitt utbud. Även detta har skjutits på framtiden. Men i 
slutet av 2020 bokades 17 dansföreställningar runtom i länet som är planerade att genomföras hösten 
2021 och våren 2022. 

Vinnare  i Kalmar läns uttagning till Skapa Dans blev duon 
Klara Tsakiridis och Lova Cederström.
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 Community-dance
Föreställningarna av Fåglar i Folktro genomfördes lördag 15 och söndag 16 augusti i Ismanstorps borg på 
Öland.

Fem medverkande professionella, Anna Ehnberg och Marie Thunberg dansade. Nora Roll musiker och 
sång, Nora har även transkriberat orkesterstycken ur P. Tjajkovskijs ”Svansjön” och ur S. Prokofjevs 
”Romeo och Julia” och spelar all musik på Altfiol och Barockgitarr. Ann-Charlotte Magnusson sång och 
berättande, tre ungdomar var med och dansade Tyra Thunborg, Nellie Björklund och Linda Liouane. 
Samt Eva Perbrand Magnusson som koreograf och manusförfattare, producent m.m.

Totalt var det ca 100 personer som kom, Långlöts hembygdsförening var mycket noga och hade gjort 
numrerade ”gratisbiljetter” som de delade ut tillsammans med programbladen. Då maxgränsen för 
publik vid denna tid var 50 personer. Kaffetorpet hade öppet innan och efteråt, och de är också mycket 
noga med att följa Covid-19-restriktioner.  Föreställningen är 60 minuter lång, på baksidan av program-
met fanns Povel Ramels sång ”Tjo vad det var livat...” som allsång, där publiken sjöng med av hjärtans 
lust. 

Förutom 5000 kr från Borgholms kommun, har Byteatern Kalmar länsteater Dans, stöttat med 25000 kr, 
lånat ut dansmattor, mikrofon och högtalare samt tryckt upp programbladen. På grund av Covid-19 har 
repetitionerna varit fler och på olika håll, i Stockholm, i Kalmar och på Öland.  Ölandsbladet skrev en 
artikel den 15/8 inför föreställningarna och föreställningarna var mycket uppskattade av publiken. 

 Professionella utövare
• Inspirationsdagar i 
Vimmerby 14-15/8 med 
danspedagogerna Mag-
gie Broman jazzdans och 
Daniel Rörström hiphop. 

• Inom nätverket av dans-
utvecklare i danssamver-
kan Sydsverige har arbetet 
startats för en gemensam 
plattform, där vi tillsam-
mans med dansare och 
koreografer skapar ett 
nätverk och turnémöjlig-
heter över regiongrän-
serna. Träffarna har fått 
flyttas fram på grund av 
Covid-19.  

Inspirationsdagar i Vimmerby.
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GÄSTSPEL & ÖVRIGA ARRANGEMANG

 20-31 januari Jag hade en dröm
Utvecklingsresidens med Tove Folkesson, Saga Björling Sofia med stöd 
av regissör Lisa Färnström. Residenset var ett samarbetsprojekt med 
Riksteatern. 

 17 februari Lohengrin dreams 
Opera, dans och akrobatik i överraskande förening. Gästspel genom 
Dansnät Sverige

 27-29 mars LÄNK
Teaterfestival för ungdomar i samverkan med Riksteatern. INSTÄLLT PGA 
COVID-19 

 1 april Den kosmiska havsträdgårdspassagen
Gästspel i arrangemang av Scenkonst Kalmar. INSTÄLLT PGA COVID-19 

 16 april På spaning efter den svenska teaterns 
själ
Föreläsning baserad på boken Thalias hus. INSTÄLLT PGA COVID-19 

 22 april Som ett jävla solsken
Monolog om journalisten Ester Blenda Nordström. Ett gästspel i samver-
kan med Scenkonst Kalmar. INSTÄLLT PGA COVID-19

 30 maj Gräs
Barndans för de små barnen, samproduktion mellan Claire Parsons Co 
och Marionetteatern.  INSTÄLLT PGA COVID 19

 11 september 2020
Dansworkshop kopplad till Des gestes blancs. INSTÄLLT PGA COVID-19

 12 september 2020 Des gestes blancs
Internationellt dansgästspel inom ramen för Dansnät Sverige. INSTÄLLT 
PGA COVID-19

 14 oktober 2020 SLICK
Dansgästspel i samarrangemang med Scenkonst Kalmar
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GÄSTSPEL & ÖVRIGA ARRANGEMANG

 17 oktober 2020 Skapa dans
Deltävling i den nationella koreograftävlingen Skapa dans som vänder sig 
till ungdomar. Genomfördes digitalt pga Covid-19

 4 november 2020 Taha
Internationellt gästspel från Riksteatern samarrangerat med Kalmar tea-
terförening. INSTÄLLT PGA COVID - 19

 5 november 2020 Reflekterande samtal om sorg
Med anledning av föreställningen Jag springer genomfördes ett offentligt 
samtal under ledning av Susanne Axell och ett antal forskare och andra 
personer om sorg. Samtal hölls inför publik och streamades. Samarrang-
emang med Linnéuniversitet inom ramen för Kalmarmöten

 9 december 2020 KulturCrew
Projekt i samverkan med Riksteatern för att uppmuntra och utbilda unga 
arrangörer. INSTÄLLT PGA COVID - 19

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

Edvin Bredefeldt
Publiksamtal ”Jag springer” på Regionteatern Blekinge Kronoberg
Poesiuppläsning, Kalmar live, digitalt strömmade program under våren 2020
Medverkade i TV-serien ”Top dog”, tv4/C-more
Välgörenhetsarbete, Stadsmissionen
Kristina Flygare
Publiksamtal med Charlotte Engelkes 18 feb
Agnes Forstenberg
Poesiuppläsning, Kalmar live, digitalt strömmade program under våren 2020
Agnes Hargne Wallander
Poesiuppläsning, Kalmar live, digitalt strömmade program under våren 2020
Rasmus Johansson
Poesiuppläsning, Kalmar live, digitalt strömmade program under våren 2020
Daniel Rylander
Publiksamtal; Reflekterande samtal om sorg

ÖVRIGA PERSONALENGAGEMANG
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GÄSTSPEL & ÖVRIGA ARRANGEMANG UTBILDNINGAR & NÄTVERK

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

Helena Roditou Andersson
En väv av tecken, intern kompetensutveckling
Forum för levande historia, skola och kulturarv
Konferens om ledande av hbtq-arbete i förskola 
och skola, Diskrimineringsombudsmannen, civil-
samhällsfrågor och Skolverket
Bästa biennalen, konferenserie i förändring och 
konstpedagogiskt nätverk i Skåne

Edvin Bredefeldt
Sång med Sara Danheden
Poesiworkshop, intern kompetensutveckling
Metoden för handlande analys, intern kompetens-
utveckling
Samtal om ”Rökarens blick” av Kent Sjöström, 
intern kompetensutveckling
Samtal ”Ditt eget skådespeleri”, intern kompe-
tensutveckling
Konferens ”Den digitala publiken”, Banditsagor

Mia Carlsson
Folk och Kultur, Eskilstuna
VD-nätverk, Svensk Scenkonst
Kulturministerbesök, Kalmar
Nätverkande och arbetsmöten inom Danssamver-
kan Sydsverige
Länsteatrarnas vårträff, Varberg
Scenkonst sydost
Avtalsrättsliga frågor pga Covid – 19, Svensk scen-
konst

Martin Ellborg
Sång, individuellt och ensemble
Samtal om ”Rökarens blick” av Kent Sjöström, 
intern kompetensutveckling
Samtal ”Ditt eget skådespeleri”, intern kompe-
tensutveckling
Konferens ”Den digitala publiken”, Banditsagor

Hanna Engstrand
Ljusbordskurser, Eos Family Learning Series, level 
1 Essentials, level 2 Enhanced.
Sketch-up, onlineutb.
Maskinutbildning, verkstad Byteatern
HLR-kurs

Joakim Engstrand
Ljusbordskurser, Eos Family Learning Series, level 
1 Essentials, level 2 Enhanced.
Sketch-up, onlineutb.
Maskinutbildning, verkstad Byteatern
HLR-kurs

Åsa El-Mottaki
Maskinutbildning, verkstad Byteatern

Agnes Forstenberg
Sång, individuellt och ensemble med Sara Danhe-
den
Poesiworkshop, intern kompetensutveckling
Metoden för handlande analys, intern kompetens-
utveckling
Samtal om ”Rökarens blick” av Kent Sjöström, 
intern kompetensutveckling
HLR-Kurs

Kristina Flygare
Konferensm Kedja presents Stretch 
Seminarium dansmässan – Ett hållbart dansliv 
Kulturrådet Ungas rätt till Kultur 
Dansfunk konferens - Skånes dansteaters
Anne Haugaard
Kurs för skyddsombud, 3 dagar
Scenkonst sydost

Rasmus Johansson
Poesiworkshop, intern kompetensutveckling
Metoden för handlande analys, intern kompetens-
utveckling

ÖVRIGA PERSONALENGAGEMANG
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UTBILDNINGAR & NÄTVERK

Samtal om ”Rökarens blick” av Kent Sjöström, 
intern kompetensutveckling
Samtal ”Ditt eget skådespeleri”, intern kompe-
tensutveckling
Konferens ”Den digitala publiken”, Banditsagor
HLR-kurs

Ove Karlsson
Maskinutbildning, verkstad Byteatern

Emelie Lund
Svensk Scenkonst, nätverksträff med kommuni-
kationschefer
Arbetsgrupp för På Scen i Kalmar

Johanna Lindberg
HLR-kurs

Pernilla Lindfors
Färg och ljuskurs, Kalmar konstmuseum
Maskinutbildning, verkstad Byteatern

Ann Karin Myklebostad
Kurs, NYA MATERIAL, inom rekvesista och attribut
Kurs, Arbetsmiljö PREVENT
Maskinutbildning, verkstad Byteatern 
HLR-kurs

Johan Ottosson
Maskinutbildning, verkstad Byteatern
Sketch-up, onlineutb.
HLR-kurs

Daniel Rylander
Folk och kultur, Eskilstuna
Vårmöte & Höstmöte Länsteatrarna
Nätverkande och arbetsmöten inom Danssam-
verkan Sydsverige
Adjungerad teaterchef, styrelsen för Länstea-

trarna
Kulturministerbesök, Kalmar
Länsteatrarnas vårträff, Varberg
Scenkonst sydost
Avtalsrättsliga frågor pga Covid – 19, Svensk 
scenkonst

Petra Pettersson
Färg och ljuskurs, Kalmar konstmuseum
Fortsättningskurs, screentryck, LNU 7,5 hp
Maskinutbildning, verkstad Byteatern
HLR-kurs

Linda Stenberg
Folk och kultur, Eskilstuna
Utbildning i Kulturdatabasen
Systematiskt brandskyddsarbete
Att leda på distans i Coronatider

Agnes Hargne Wallander
Sång, individuellt och ensemble med Sara Dan-
heden
Poesiworkshop, intern kompetensutveckling
Metoden för handlande analys, intern kompe-
tensutveckling
Samtal om ”Rökarens blick” av Kent Sjöström, 
intern kompetensutveckling
Samtal ”Ditt eget skådespeleri”, intern kompe-
tensutveckling
Konferens ”Den digitala publiken”, Banditsagor
GAGA morgonträning, teateralliansen
HLR-kurs

Måns Winge
HLR-kurs
Studiebesök, Det Kongelige Teater, Köpenhamn 
inför produktionen Jag springer

Linus Wileryd
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UTBILDNINGAR & NÄTVERK

Maskinutbildning, verkstad Byteatern
Mixing for Live Sound, mixing IEMs and monitors , 
Sennheiser 
#dontstoptheeducation Round Table Audio for 
Theatre, Round Table Broadway, Round Table 
House of Worship , Sennheiser 
d&b Soundscape in sound reinforcement, Open 
House session , d&b audiotechnik 
Why AP is absolutely not about making it equally 
loud everywhere , d&b audiotechnik 
How to use QLab with Soundscape  , d&b audio-
technik

SAMARBETSPARTNERS
Kalmar Läns Museum
Scenkonst Sydost
Dansnät Sverige
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Scenkonst Kalmar
Kalmar konstmuseum
Kalmar kommun
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 positivt resultat med + 506 350 kr (- 1 415 033 kr år 2019) och det egna kapita-
let landar på 6 815 588 kr. 
Verksamhetsbidraget från Region Kalmar län höjdes med 2,9 % (+370 000 kr) och det statliga bidraget 
höjdes med 1,6% (+ 85 000 kr). 

Verksamhetsbidraget till Dans i Kalmar län höjdes med 21% (+ 113 000 kr). Därutöver hade Dans i Kal-
mar oförbrukade verksametsmedel om 212 716 kr från 2019. 

Teatern förde med sig förutbetalda produktions- och personalkostnader från 2019 om 1 747 821 kr för 
premiärer under 2020 samt flyttar med produktions- och personalkostnader för premiärer 2021/2022 
till kommande år om 1 438 183 kr.
Teaterns ekonomi har inte påverkats nämnvärt med anledning av Covid-19, vi har minskat våra publik-
intäkter i och med de restriktioner som finns men vi har också reducerat våra kostnader då vi inte har 
kunnat turnera i den omfattning som vi annars hade gjort. Resultatet för året har också påverkats av de 
statliga insatserna i form av sänkta arbetsgivaravgifter och ersättning för sjuklönekostnader. 

 Verksamhetens intäkter
Regionalt verksamhetsbidrag  .............................................................................13 093 000 kr
Statligt verksamhetsbidrag  ...................................................................................5 396 000 kr
Kommunalt Hyresbidrag  .......................................................................................6 586 669 kr
Bidrag Dans i Kalmar län  ..........................................................................................641 000 kr
Medlemsavgifter  ........................................................................................................11 050 kr
Digitalt omställningsstöd ............................................................................................45 000 kr
Projektbidrag Dans i Kalmar län ..................................................................................30 000 kr
Spelintäkter  ..............................................................................................................790 989 kr
Övriga intäkter  .........................................................................................................755 002 kr
Intäkter totalt  ......................................................................................................27 348 710 kr

Årets resultat  .........................................................................................................+ 506 350 kr
Eget kapital .............................................................................................................6 815 588 kr
Spelintäktsgrad av verksamhetsbidrag .................................................................................4 %
Medelantal anställda ............................................................................................................. 23
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STATISTIK

 Statistik 2020 Byteatern Kalmar Länsteater
...........................................................................................................2020 ....................................................2019
Antal föreställningar av egna produktioner inkl samproduktioner ..... 135 ......................................................164
Antal teaterpedagogiska arrangemang ................................................. 77 ......................................................131
Antal övriga arrangemang och gästspel ................................................ 23 ........................................................52
Antal föreställningar/arrangemang i Kalmar län ................................. 182 ......................................................246
Antal föreställningar/arrangemang utanför Kalmar län ........................ 43 ......................................................101
Antal besökare ................................................................................10124 ..................................................15776
Varav publik/deltagare i Kalmar län .................................................. 6960 ..................................................11021
Varav publik/deltagare utanför länet ................................................ 3164 ....................................................4755

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

Kommun ....................................................2020 2019

Borgholm ..............................................................1 0

Emmaboda ...........................................................2 3

Hultsfred...............................................................3 1

Högsby ..................................................................0 3

Kalmar ................................................................74 49

Mönsterås ............................................................1 4

Mörbylånga ..........................................................3 1

Nybro ....................................................................2 10

Oskarshamn ..........................................................4 1

Torsås ...................................................................6 0

Vimmerby .............................................................0 2

Västervik ...............................................................0 3

Summa..................................................... .... 96 77

Antal besökare på Byteatern Kalmar Länsteaters föreställningar i Kalmar län

Kommun ......................................Barn/ungdom ...................... Vuxna ...........................................Summa
Borgholm ..............................................................0 .............................. 20 ........................................................20
Emmaboda ...........................................................0 .............................. 40 ........................................................40
Hultsfred.............................................................69 ................................ 0 ........................................................69
Högsby ..................................................................0 ................................ 0 ..........................................................0
Kalmar ............................................................3082 ............................ 742 ....................................................3824
Mönsterås ............................................................0 .............................. 24 ........................................................24
Mörbylånga ......................................................198 ................................ 3 ......................................................201
Nybro ..................................................................18 .............................. 24 ........................................................42
Oskarshamn ......................................................320 ................................ 4 ......................................................324
Torsås .................................................................71 .............................. 24 ........................................................95
Vimmerby .............................................................0 ................................ 0 ..........................................................0
Västervik ...............................................................0 ................................ 0 ..........................................................0
Summa ......................................................3758 .......................... 881 ...............................................4639
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Antal teaterpedagogiska arrangemang 

Kommun .................................................................................... 2020 ...............................................2019
Borgholm ................................................................................................. 4 ..........................................................0
Emmaboda .............................................................................................. 0 ........................................................52
Hultsfred.................................................................................................. 5 ..........................................................0
Högsby ..................................................................................................... 0 ..........................................................0
Kalmar ................................................................................................... 51 ........................................................37
Mönsterås ............................................................................................... 0 ........................................................17
Mörbylånga ........................................................................................... 10 ..........................................................0
Nybro ....................................................................................................... 0 ..........................................................0
Oskarshamn ............................................................................................. 0 ..........................................................6
Torsås ...................................................................................................... 5 ..........................................................5
Vimmerby ................................................................................................ 0 ..........................................................0
Västervik .................................................................................................. 0 ..........................................................0
Borås ....................................................................................................... 1 ..........................................................0
Göteborg ................................................................................................. 1 ..........................................................0
Summa  ......................................................................................... 77 .................................................131

 
Antal besökare på Byteaterns teaterpedagogiska verksamhet per kommun
Kommun ......................................Barn/ungdom ...................... Vuxna ...........................................Summa
Borgholm ..........................................................100 ................................ 0 ......................................................100
Emmaboda ...........................................................0 ................................ 0 ..........................................................0
Hultsfred...........................................................160 ................................ 4 ......................................................164
Högsby ..................................................................0 ................................ 0 ..........................................................0
Kalmar ..............................................................999 .............................. 26 ....................................................1025
Markaryd ..............................................................0 ................................ 0 ..........................................................0
Mönsterås ............................................................0 ................................ 0 ..........................................................0
Mörbylånga ......................................................231 ................................ 0 ......................................................231
Nybro ....................................................................0 ................................ 0 ..........................................................0
Oskarshamn ..........................................................0 ................................ 0 ..........................................................0
Torsås ...............................................................144 ................................ 4 ......................................................148
Vimmerby .............................................................0 ................................ 0 ..........................................................0
Västervik ...............................................................0 ................................ 0 ..........................................................0
Borås ..................................................................10 ................................ 0 ........................................................10
Göteborg ............................................................30 ................................ 0 ........................................................30
Summa ......................................................1634 ............................ 32 ...............................................1708

 Totalt antal besökare/publik i länet ................................... 7035
(totalt 10124 varav 3089 utanför länet)

Varav barn/ungdom ......................................................................................... 5562 
(totalt 8326 varav 2764 utanför länet)

Varav vuxna ..................................................................................................... 1473
(totalt 1798 varav 325 utanför länet)

STATISTIK
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STATISTIK

 Publik- och föreställningsstatistik
Föreställningar i Kalmar 

Antal fst Publik
.............................................................................................................................Antal fst ..................... Besökare
Jag Springer ....................................................................................................................7 ..............................318
Kalasa med Vasa ...........................................................................................................23 ............................1192
Nattfolket ......................................................................................................................13 ..............................845
Vem tar hand om hösten .............................................................................................27 ..............................874
Djurens Karneval ............................................................................................................4 ..............................622
Summa ...............................................................................................................74 ......................... 3851

Föreställningar på turné 
Jag Springer (utanför länet) ...........................................................................................2 ................................ 44
Kalasa med Vasa (i Kalmar län) .....................................................................................14 ..............................677
Kalasa med Vasa (utanför länet) ..................................................................................13 ..............................996
Nattfolket (utanför länet) .............................................................................................11 ..............................664
Vem tar hand om hösten (i Kalmar län) .........................................................................9 ..............................158
Vem tar hand om hösten (utanför länet) .......................................................................3 ................................ 81
Djurens Karneval (utanför länet) ....................................................................................9 ............................1270
Summa ...............................................................................................................61 ......................... 3890

Gästspel  
Lohengrin Dreams (Dansnät Sverige) .............................................................................1 ..............................145
SLICK (Samarbete Scenkonst Kalmar) ............................................................................1 ................................ 50
Fåglar (Dans i Kalmar län) ...............................................................................................2 ..............................100
Summa .................................................................................................................4 ........................... 295

Övriga arrangemang 
Skapa Dans (Dans i Kalmar län) ......................................................................................1 ................................ 12
Dansworkshop (Dans i Kalmar län) ................................................................................3 ................................ 19
Hiphop dancecamp (Dans i Kalmar län) .........................................................................5 ................................ 90
Inspirationsdagar i Vimmerby (Dans i Kalmar län) .........................................................1 ................................ 14
Studiebesök och rundvandringar ...................................................................................5 ..............................111
Samtal om sorg (Kalmarmöte) .......................................................................................1 ................................ 50
Arrangörsträff .................................................................................................................3 ................................ 35
Summa ...............................................................................................................19 ........................... 331 

Teaterpedagogisk verksamhet 
 .............................................................................................................................Antal fst ..................... Besökare
M.O.D .............................................................................................................................1 ................................ 25
LÄNK ...............................................................................................................................2 ................................ 40
Drama med nyanlända ...................................................................................................7 ................................ 46
Skulptursafari (KLAB) ......................................................................................................1 ................................ 48
Min Historia  ...................................................................................................................3 ..............................137
Studiebesök, rundvandringar och övrigtarr ...................................................................5 ................................ 62
Samarbete med Länsmusiken  .......................................................................................3 ................................ 19
Normal? ..........................................................................................................................1 ................................ 20
Workshop Djurens Karneval .........................................................................................54 ............................1311

Summa ...............................................................................................................77 ......................... 1708
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STATISTIK

     Totalt antal föreställningar/arrangemang och publik 2020

Summa egna föreställningar inkl samproduktion 2020 ............ 135 ................ 7790
Jämförelse 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

Summa gästspel 2020 .................................................................. 4 .................. 295
Jämförelse 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

Summa övriga arrangemang 2020 ............................................. 19 .................. 331
Jämförelse 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 2020 ............................. 77 ................ 1708
Jämförelse 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 2020 ................................................ 235 ......... 10124
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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



Verksamhetsberättelse 2019 31

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


