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Nayrab till Kalmarsalen
Den 17 april kommer
Skånes Dansteater till
Kalmar med dansföreställningen Nayrab.
– Föreställningen är en
oemotståndlig upplevelse där den traditionella
musiken från Mellanöstern
möter nyskapande och
dynamisk koreografi med
dansare och musiker av
världsklass, säger Byteatern
Kalmar Länsteaters ena
teaterchef Mia Carlsson.

Gästspelet från Skånes Dansteater är en del av
Byteatern Kalmar Länsteaters samarbete i Danssamverkan Sydsverige.
– Det innebär att vi kommer
arrangera fler dansföreställningar för Kalmarpubliken
på våra scener när nya
Byteatern är färdigbyggd.
Men i väntan på detta känns
det bra att kunna ta hit en
så uttrycksfull, vacker och
angelägen föreställning som
Nayrab i Kalmarsalen, säger
Daniel Rylander, som även
han är teaterchef på Bytea-

tern Kalmar Länsteater.
Nayrab är ett medryckande
möte mellan traditionell
musik från Mellanöstern och
nyskapad koreografi. Titeln
betyder slättmark på syriska
och är även namnet på den
by i Syrien där föreställningens kompositör, Malmömusikern Tarek Alhadj, föddes. Hans musik bär en hel
regions poesi och spelas live
på scenen.
Nio dansare kastar sig ut
i koreograferna Laurence
Yadis och Nicolas Cantillons
dansstil FuittFuitt. En dansad
motståndsanda, en flödande
rörelse som vägrar låta sig
hejdas. De låter instinkterna
styra och böljar fram till musiken i en lyrisk trans. Nayrab
vill inspirera vårt sätt att leva
och ger dig en pulserande
upplevelse som känns långt
ut i salongens stolsrader.
– Det känns roligt att vi kan
få hit Skånes Dansteater
som är ett av Sveriges mest
framstående danskompanier, säger Mia Carlsson.

PRESSCITAT:
”Allt ryms, glädje, sorg, sensualism, sexualitet och
död. Det är starkt och medryckande från första
stund.” Kristianstadbladet, Andrea Grapengiesser
KOREOGRAFI
Laurence Yadi, Nicolas Cantillon
LIVEMUSIK
Tarek Alhadj, kompositör, oud
Behzad Souratgar, tar, setar
Mostafa Al Kafafi, slagverk
DANSARE
Anna Borràs Picó, Matthew Branham, Patrick Bragdell Eriksson,
Brittanie Brown, Kit Brown, Kristian
Refslund, Yiorgos Pelagias, Emma
Välimäki, Jing Yi Wang

• Föreställningen ges på Kalmarsalen 17 april 2019 kl 19.
• Biljetterna släpps 22 november
2018.
Pressbilder finns på
http://byteatern.se/press/
pressbilder/
Frågor om förställningen besvaras
av Byteatern Kalmar Länsteaters
teaterchef Daniel Rylander
0480-434441
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