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Action och hopp – Byteatern Kalmar Länsteater sätter upp Biet
i huvet
I en dataspelsinspirerad scenografi ska regissören Chantale Hannouch göra en actionfylld föreställning som
ger hopp åt de mest utsatta. Våren 2022 spelar Byteatern Kalmar Länsteater Biet i huvet.
– Det är en föreställning som behandlar några av livets största svårigheter; ensamhet, fattigdom, och
utanförskap. Samtidigt är den en hyllning till människans inre styrka och fantasins kraft, inte bara som ett
färgglatt filter på verkligheten utan som en magisk kraft att bära inombords, säger Chantale Hannouch.
Hon skrev och regisserade senast Du har hela livet habibi åt Riksteatern. Sin bakgrund har hon inom filmregi
med en examen från Notre Dame University i Libanon. Kortfilmen April som hon skrev och regisserade själv
deltog i Cannes short film corner.
Biet i huvet handlar om en pojke som för att klara en svår livssituation låtsas att han är ett bi i ett dataspel.
Från dataspelsvärlden har också scenograf och kostymör Maja Döbling, som tidigare gjort Jag Springer på
Byteatern Kalmar Länsteater, hämtat sin inspiration.
– Scenografin är ett pixellandskap uppbyggt av kuber, inspirerat av dataspel som Minecraft, Roblox och Super
Mario. Rummet byggs om under föreställningens gång, allt eftersom skådespelarna bygger berättelsen. Det är
ett abstrakt rum som kan bli vad som helst med hjälp av fantasin, säger Maja Döbling.
Huvudpersonen spelas av tre skådespelare. Agnes Forstenberg och Agnes Hargne Wallander får sällskap genom
äventyret av Emil Hedayat som är nyutexaminerad från scenskolan i Stockholm och under hösten medverkar i
Cyrano de Bergerac på Kulturhuset Stadsteatern.
Biet i huvet är skriven av den tyske dramatikern Roland Schimmelpfennig som gjort sig känd för ett sällsynt
direkt tilltal till publiken. Riksteatern har tidigare satt upp föreställningen Biet i huvet i Sverige.
Premiären är satt till 4 mars 2022 och därefter blir det turné för mellanstadieelever och som
familjeföreställning i sydöstra Sverige.
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