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I en tid som denna är det svårt att inte kommentera världsläget.
Att vi precis kommit ut ur en tre år lång pandemi och går rakt
in i ett krig i Europa är inte något vi kan eller ens vill blunda för.
Demokratin med dess fria ord är inte bara en förutsättning för
oss människor i samhället utan utgör grunden för all konstnärlig
verksamhet.
Byteatern Kalmar Länsteater har nytt sikte med sin verksamhet.
Vi kommer från och med nu ifrågasätta normer och traditioner
genom en scenkonst som är i ständig rörelse med samtiden
och där verksamheten i sig utgör en human och samhällskritisk
grund för ett fritt och demokratiskt samhälle. Vår ambition är
att alla i allmänhet, och barn och unga i synnerhet, skall ha
tillgång till vår scenkonst.

Byteatern Kalmar Länsteater bjuder på många
scenkonstupplevelser i vår. Upplevelser som alla står fria
i sina konstnärliga uttryck och har sitt existensberättigande
just på grund av det. Vårt hus är öppet för er alla.
Låt er stärkas av att ni har en länsteater som aktivt kommer
fortsätta arbeta för er. Att vi står i motsats till våldsamhet,
aggression och exkluderande. Vi stärks nämligen så otroligt
mycket av att ni finns och tar del av våra föreställningar.
Utan er är vi ingenting.
Ni är så välkomna.
Ska ni veta.

Monica Wilderoth och Linda Stenberg,
teaterchefer
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DRÖMSTRÖM OCH RUNDLUND

En värld där allt kan hända
Med språket som redskap
förändrar de klassrummet och gör
det till något helt annat.

För lågstadiet 6-9 år
Premiär 12 februari.
Turnerar våren 2021
och våren 2022 i skolor för
lågstadiet.
För datum och tider se
Byteatern.se
Tid: 45 min.

I föreställningen Drömström och
Rundlund får vi stifta bekantskap
med två figurer, Drömström och
Rundlund som utforskar livet. De
leker livet; det vi gör i livet under
den tiden vi är på jorden.
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”INGET ANNAT ÄN EN PÄRLA” /BAROMETERN

Martina Montelius föreställning
väcker intresse för språk genom
lekfull och fantasifull dialog. Hur
känns det att ha akvariefiskar som
bor i radhus mellan revbenen?
Och hur vore det egentligen att
fylla år varje dag? Och när kommer
skymningen då man får viska brev
och värma varandras magar och
lukta på mammor och pappor?
Telefonen ringer, kakan är blyg
men grumliga bräkanden kommer
från människobarn i fjärran.

#byteatern_drömström

BIET I HUVET

En hyllning till fantasins kraft

Biet i huvet handlar om hur en pojke
tar sig genom ett dygn av sitt liv. Genom att skapa ett eget inre spel kan
han bemästra en tuff vardag präglad
av våld, utanförskap, försummelse
och borttappade skolböcker.
Tre skådespelare tar med humor,
lekfullhet och fantasi sig an svåra
frågor utan givna svar men där den
obändiga livskraften hos huvudpersonen är inspirerande.Ett pixellandskap
uppbyggt av kuber, inspirerat av
dataspel som Minecraft, Roblox och
Super Mario utgör scenografin som
är skapad av Maja Döbling.

Familjeföreställning
från 8 år samt som
skolföreställning
för årskurs 3-5
Premiär 4 mars 2022.
Turnérar våren 2022.
För datum och tider se
Byteatern.se
Tid: 70 min.

#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
Chantale Hannouch,
regissör
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Solen går upp över världen och dess
strålar träffar en pojke som upptäcker att han plötsligt är ett bi. Biet ger
sig ut i världen, ut genom fönstret,
ut över en äng och med biets längtan
efter nektar landar han i en blomma.
Då är han lika plötsligt tillbaka i sin
säng, level 2 i hans egna fantasispel
startar och nu måste han fort ta sig
till skolan utan att väcka föräldrarna.

ETT ÅR AV MAGISKT TÄNKANDE

Om konsten att läka
och att läka genom konsten
Vuxna
Spelas: 11 & 12 Mars kl 19.00
Tid: 80 min.

ETT ÅR AV MAGISKT TÄNKANDE leder dig igenom det ofattbara och det stora svarta. En ljus berättelse skriven i det största
mörker. Den handlar om att plötsligt befinna sig mitt i stormens
öga utan att kunna navigera, för att sedan långsamt zooma ut och
försöka titta ner på vad den stormen bestod av, skriva ner den,
och sedan föra vidare den sorgekunskap som uppstod till andra.
Med ett solvarmt kaliforniskt vykort som fond målas det upp ett
år av magiskt tänkande.
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En make dör. En dotter ligger sjuk. Hon är omgärdad av sjukhussängar, av slangar, läkare och mediciner. Men Joan är en åskådare. Vad händer med någon som passivt tvingas se på när de man
älskar går under? Vad händer dig om du utsätts för den chock och
sorg som hon hamnar i. Det är möjligt att sorg visar sig vara ett
ställe ingen av oss känner till förrän vi kommer dit.

En samproduktion med:

Om författaren Joan Didion föddes i Sacramento, Kalifornien
1934. Hon inledde sin journalistiska bana på Vogue och är idag
mest känd för sina reportage och essäer. 1963 debuterade hon
som författare med romanen Run River. Joan Didion räknas som
en av USA:s främsta författare och belönades 2005 med National
Book Award för Ett år av magiskt tänkande.

TRE STRECK

DEN LYSANDE TEATERGRUPPEN

Skarpsynt stand-up

Nytt och gammalt med 1 2 3 Schtunk

Melody Farshin är stand up-komiker och författare. 2018 utkom hon
med debutboken Mizeria där hon
med ett inifrånperspektiv skildrar
en sällan representerad vardag i ett
miljonprogramsområde någonstans
i Sverige. 2020 sattes Mizeria för
första gången upp på scen, i egen
dramatisering, specialskriven för
Kulturhuset Stadsteatern.
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Tre streck är en stand up-föreställning av och med komikern Melody
Farshin. Med sin unika pricksäkerhet och tajming tar hon oss igenom
identitetskrisen som uppstår i mötet mellan moderland, fosterland
och miljonprogram. Om att hitta
innanförskapet i utanförskapet.
Och där kanske frågan får ett svar:
hur hittar man sin egen väg och sin
superkraft när den inre rösten är
ens värsta fiende?

Vuxna
Spelas: 25 Februari kl 19.00
Tid: 1 tim. 30 min.

Melody har även under flera år varit konferencier under poesimästerskapet Ortens bästa poet som drevs av föreningen
Förenade Förorter mellan 2015–2018.
Arrangör:

Efter lång tid i karantän står Bortas
Josefine Anderssons, Lasse Beischers och Dick Karlssons clowner åter
på scenen igen!
Nytt och gammalt från 1 2 3
Schtunks repertoar. Om tiden i
karantän via nya och gamla påhitt.
Shakespeare, Molière, Strindberg,
Moberg och C O Evers blandas med
1 2 3 Schtunks improvisationer och
massor av musik av Dick Karlsson!
Varmt välkomna!

Vuxna
Spelas: 20 Mars kl 15.00
Tid: 2 tim. 30 min. inkl. paus

Arrangör:
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OF ITSELF : IN ITSELF

Jojk och dans på 1000 liter jord
I ett samarbete mellan svenskar,
samer och Ainufolket från norra
Japan får vi följa med på en
resa där kroppen bär på minnen vi själva inte upplevt. Ett
musikaliskt eko från svunna
tider som väver samman våra
förfäders kunskaper med vår
egna längtan till vårt ursprung.
Det är ett forsknings- och performanceprojekt initierat av
koreografen Marit Shirin Carolasdotter. Verket tar upp
kroppsliga rättigheter ur ett
urfolksperspektiv där kroppen strävar efter att bli fri
från kulturell representation,
i konkret relation till marken
och med viljan att bli fri från
maktstrukturer. Projektet har
ett internationellt utbyte mellan Sverige, Sápmi och Japan.

@humansandsoil

Publiken tas med på en resa
genom världar där kroppen
bär på minnen vi själva
inte upplevt, musiken och
lätena är ett eko från
det som varit, främmande
men samtidigt
igenkännande för oss.
Rötterna söker sig
ned i jorden för att
väva samman våra
förfäders kunskaper
med vår längtan till att
lära oss om vårt
ursprung.

Vuxna
Spelas: 26 Mars kl 19.00
Tid: 90 minuter ink föreläsning

FALLFRUKT

Av och med Monica Wilderoth

Efter 33 år får en kvinna ett
brev från sin mamma. Hon vill
träffas. Senast de sågs var hon
tio år och en liten flicka som
skickades bort. Monica Wilderoth, som nu är konstnärlig
teaterchef på Byteatern Kalmar Länsteater, skrev boken
Fallfrukt 2019 som sedan bearbetades till en föreställning i
ett samarbete mellan Östgötateatern och Riksteatern.
Det här är en berättelse om en
kvinna som trots fosterhem,
missbruk hemifrån och eget
beroende har lyckats bli nykter,
utbildat sig och arbetar vid universitet. Hur är det att leva i ett
samhälle och inte riktigt känna

sig som människa? Hur svårt är
det att komma från en klass –
och vilja till en annan – för att
överleva?
Fallfrukt handlar om kvinnor
och livet längst ner på botten.
Om tillfrisknande, om att välja
liv i stället för undergång.
För gymnasiet och vuxna
Nypremiär 2 April kl. 19.00
För övriga datum och tider
se Byteatern.se
Tid: 70 min.

#fallfrukt
-> För bokning av skolklasser,
grupper eller företag – mejla
anne@byteatern.se

”GENIAL OCH OSENTIMENTAL
PJÄS OM BARN OCH KLASS”
/NORRKÖPINGS TIDNINGAR
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I vår sätter Byteatern Kalmar
Länsteater upp Fallfrukt av och
med konstnärlige teaterchefen
Monica Wilderoth.

t.o.m. WAITS ORKESTER MED GÄSTER
PRESENTERAR MISSNÖJESFÄLT

En munter helaftonsdystopi
med varietéinslag

FOTO & MONTAGE: PEDER & OVE

t.o.m. Waits orkester består av:
Johan Bernander
Martin Ellborg
Thomas Hertzman
Ove Lindqvist
Peder Nabo
Peter Svahn

Vuxna
Spelas: 21, 22 April kl 19.00
Tid: Tid: 2 tim. 30 min. inkl. paus

Välkomna till t.o.m Waits orkesters Missnöjesfält. Vi ger oss ut
på en turné genom tiden där vi
bland andra möter olika varietéartister – eldslukare, jonglörer,
svajmastartister, knivkastare, kaskadörer, luftakrobater, stripteasedansare, illusionister,
gyttjebrottare med flera
- och får följa deras ibland
muntra, ibland sorgliga
öden. Många av låtarna vi

framför har Tom Waits skrivit,
ofta tillsammans med sin fru,
Kathleen Brennan. Men vi
presenterar också en hel del eget
material, skrivet direkt för denna
föreställning. Även en av Tom
Waits inspiratörer ”Kurt
Weill” har smugit sig in i
repertoaren. Och vi har
glädjen att presentera
våra två gästartister
Geza Polonyi och
Ida Adée Olsson.

”DET ÄR LIKADANT FÖR
MÄNNISKOR SOM FÖR HÄSTAR
OCH HUNDAR. INGEN VILL DÖ.”
/TOM WAITS

Arrangör:
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HEAD PEACE

Hiphopstjärnans första renodlade scenverk
Niki Tsappos har rest jorden runt
med sin dans. 2010 var hon en del
av den första kvinnliga duon i världen att vinna världens största streetdance-tävling ”Juste Debout” i
Paris. Det fångades upp i den folkkära dokumentären Martha & Niki
som bland annat prisades med
två Guldbaggar. Tillsammans med
dansaren Andreas Sanchez har
hon grundat danskollektivet Cipha
64, som representerar några av de
främsta inom streedance-stilarna
hiphop och house i Sverige.
Riksteatern i samarbete med
Niki Tsappos och Cipha64.
Vuxna
Spelas: 26 April 19.00
Tid: 60 minuter

Arrangör:
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I Niki ”Awandee” Tsappos första
renodlade scenverk fördjupar hon
sig i konstformen dans som hon
älskar. Med grunden i hiphop förs
vi in i ett afrofuturistiskt universum. Genom dansande konversationer välkomnas publiken in till
ett meditativt headspace där det
egna sökandet av peace står i centrum. Här lyssnar vi in den delen
av oss själva som alltid vet och låter den leda vår väg. I en drömsk
och intim tillvaro där lugnet simmar, grooves gungar och rytmer
rullar får vi utrymme att landa
och vila våra tankar för en stund.
Gränsen mellan den inre och yttre
världen blir alltmer suddig, rörelsen är språket och dansen är fri.
Vad är det vi väljer att släppa ut i
det yttre spacet och vad väljer vi
att behålla?
På scen ser vi Kelly Bigirindavyi
och Claudio ”Comics” Fernandes,
två internationellt etablerade
freestyledansare med ett starkt
personligt uttryck. Genom dansen
tar de med oss in i deras huvuden
till tankarnas värld.

PÅ SCHEMAT FÖR VÅR TEATERPEDAGOG I VÅR
• Pedagogiskt arbete med
föreställningen Biet i huvet.
• Arbete med LÄNK som är en
lokal och nationell teaterfestival för ungdomar som Riksteatern är huvudarrangör för.
I samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg.
• För och efterarbete till språkfinurliga Drömström och Rundlund i Emmaboda i klasser med
övervägande elever som har
ett annat språk än svenska som
första språk.
• Föreläsning för Regionalt kulturnätverk där Helena Roditou
Andersson och Helen
Andersson, pedagog på Länsmuseet presenterar Klab* och
Helena Roditou Andersson
och Ragnar Olsson från LNU
presenterar vårt samarbete
med LNU.

• Klabsamarbete
med Länsmuseet och Svenska
kyrkan i ett projekt som heter:
Katedralen i staden som är ett
pilotprojekt för fyra klass fem
där de ska få lära sig mer om
medeltida Kalmar.
• Klabsamarbete med Länsmuseet för miniguidningar där
elever lär sig mer och sedan
får visa runt sina nära och kära
i utställningarna.
* Klab är ett
samarbete
mellan
Kalmar
kommun,
Länsmuseet,
ateljén och
Byteatern
HELENA RODITOUKalmar
ANDERSSON, TEATERLänsteater.
PEDAGOG

STÖD KULTUREN I KALMAR LÄN! BLI
MAR
MEDLEM I FÖRENINGEN BYTEATERN KAL
LÄNS TEATER VIA BYTEATERN.SE

DET HÄNDER INOM LÄNETS DANSUTVECKLING
Under året genomförs
Koko-kommunkoreograf i Västervik. I Kalmar får högstadieoch gymnasieelever möjlighet
att fritt delta i Dans för hälsa,
ett projekt för att öka välmåendet och stärka eleverna.
Danspedagogstudenter från
SKH – Stockholms konstnärliga
högskola besöker Byteatern
Kalmar Länsteater 6 april med
föreställning och workshop
tillsammans med elever från
Jenny Nyström.
I juni genomförs dansföreställning av Eva Perbrand Magnus-

PÅ PÅSKLOVET
21/4

son vid invigning av Skulpturutställningen på Alvaret,
Öland.
-> För att inte missa någon
dansföreställning i länet – håll
koll på sedans.se

KRISTINA FLYGARE,
DANSUTVECKLARE

PAPPERSMÅNES PAPPERSMUN
DANSFÖRESTÄLLNING FÖR BARN
MELLAN FYRA OCH SJU ÅR
Det är varmt, alltför varmt för att man ska kunna sova.
Två barn smiter ur sina sängar och ut i trädgården.
Men nattens trädgård är inte alls som dagens. Andra
varelser verkar skymta bakom träden och alla möjliga
djur har kikat fram. Dessutom är månen väldigt törstig
och det klagar den högljutt på, där den hänger. Bakom
några buskar skymtar en ovanligt stor katt, ja, så pass
stor att den faktiskt är en tiger.

THIS IS
WATER

MODERN KLASSIKER! MATTIAS
NORDKVIST REGISSERAR
NATTEN ÄR DAGENS MOR
PREMIÄR
4/11
2022

PREMIÄR 7 OKTOBER 2022
SPELAS TILL 11 DECEMBER 2022

TVÅ ANLEDNINGAR ATT LÄNGTA EFTER HÖSTEN

ROY ANDERSSON GOES MATRIX
I FÖRESTÄLLNING OM MOD
OCH CIVILKURAGE
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BYTEATERN KALMAR LÄNSTEATER
Barlastgatan 8, 392 31 Kalmar
0480 - 49 69 40
info@byteatern.se | www.byteatern.se

/BYTEATERN

@BYTEATERN

