
20
16 2017 2018 2019

 2020 2021 2022
so

mmar höst
 vinter vår 

PÅ KALMARISCEN
BYTEATERN KALMAR LÄNSTEATER - SCENKONST KALMAR  

KALMAR TEATERFÖRENING - KALMAR KOMMUN



Kalendarium – hösten 2019
Datum Tid Föreställning Plats Genre Producent Arrangör

21 aug 16.00 Livestreaming av Radiokorrespondenterna Kalmar Teater Evenemang Riksteatern Kalmar Teaterförening

 3 sep 18.00 Förstå världen - Möt Radiokorrespondenterna Kalmarsalen Evenemang Riksteatern Sveriges Radio, Kalmarsalen, Linnéuniversitetet

 7 sep 10.00-14.00 Öppet hus - Byteatern Kalmar Länsteater Byteatern Kalmar Länsteater Öppet hus Byteatern Kalmar Länsteater Byteatern Kalmar Länsteater

 7 sep 11.40 & 17.10 Soppteater:  Arg Gubbe Teatervallen, Kalmar Teater Teatermonolog Michael Segerström Kalmar Teaterförening

 7 sep 16.00 Förvandlingar – En sagolik teaterexpedition Byteatern Kalmar Länsteater Teater Byteatern Kalmar Länsteater Byteatern Kalmar Länsteater

18 sep 19.00 Näss, Cie Massala Byteatern Kalmar Länsteater Dans Dansnät Sverige Byteatern Kalmar Länsteater

19 sep 11.40 & 17.15 Soppteater: Operapärlor på Vallen Teatervallen, Kalmar Teater Musik Pernilla Ingvarsson & Thomas Björklund Kalmar Teaterförening

21 sep 15.00 Ett urtaget hjärta, 123 Schtunk Kalmar Teater Teater 1 2 3 Schtunk Scenkonst Kalmar

26 sep 11.40 & 17.15 Soppteater: Kalevala på trekvart Teatervallen, Kalmar Teater Monolog Anders Larsson Kalmar Teaterförening

 3 okt 11.40 & 17.15 Soppteater: Country på Vallen! Teatervallen, Kalmar Teater Musik Ida Seve Kalmar Teaterförening

10 okt 11.40 & 17.15 Soppteater: Ismael Ataria Teatervallen, Kalmar Teater Poesi Ismael Ataria Kalmar Teaterförening

11 okt 19.00 Cajsa Stina Åkerström – Äventyret börjar här Kalmar Teater Musik Monarch Music Group Monarch Music Group och Kalmar teaterförening

12 okt 19.00 Turandot – Live på Bio Kalmar Teater Opera Folkets Hus & Parker, Metropolitan Opera Kalmar Teaterförening

17 okt 11.40 & 17.15 Soppteater: Med Karin Larsson från köks- 
land till spiselvrå

Teatervallen, Kalmar Teater Föreläsning Elisabeth Svalin Gunnarsson Kalmar Teaterförening

20 okt 15.00 Nakna som foster och gudar Kalmar Teater Teater Riksteatern Scenkonst Kalmar

24 okt 11.40 & 17.15 Soppteater: Miss Sister Teatervallen, Kalmar Teater Musik Miss Sister Kalmar Teaterförening

27 okt 19.00 Near, Cullberg Kalmarsalen Dans Cullberg Scenkonst Kalmar och Byteatern Kalmar Länsteater

28 okt 19.00 Manon – Live på bio Kalmar Teater Opera Folkets Hus & Parker, Metropolitan Opera Kalmar Teaterförening

 3 nov 19.00 Vår bästa tid – en jubileumsturné Kalmar Teater Musik Malmö Opera Kalmar Teaterförening

 7 nov 11.40 & 17.15 Soppteater: Från Reaktion till Kreation – en fråga om 
var man sätter k-et

Teatervallen, Kalmar Teater Musik & Filosofi Anders Linder Kalmar Teaterförening

 8 nov 19.00 Dödsdansen Kalmarsalen Teater Maximteatern Villman produktion och Kalmar teaterförening

14 nov 11.40 & 17.15 Soppteater: Byggnadsvård i vardagen Teatervallen, Kalmar Teater Föreläsning Erika Åbergs hus & byggnadsvård AB Kalmar Teaterförening

16 nov - 
28 dec

Tid beroende 
på datum

Hamlet Byteatern Kalmar Länsteater Teater Byteatern Kalmar Länsteater Byteatern Kalmar Länsteater

21 nov 11.40 & 17.15 Soppteatern: Happy Food Teatervallen, Kalmar Teater Föreläsning Henrik Ennart Kalmar Teaterförening

23 nov 19.00 Akhnaten – Live på bio Kalmar Teater Opera Folkets Hus & Parker, Metropolitan Opera Kalmar Teaterförening

28 nov 11.40 & 17.15 Soppteater: Föredrag och Prova på Fox Feeling Teatervallen, Kalmar Teater Föreläsning & dans Kalmar Happy Dance Club Kalmar Teaterförening

 5 dec 11.40 & 17.15 Soppteater: Drömmen om Regnbågen Teatervallen, Kalmar Teater Musikteater Vara Koncerthus Kalmar Teaterförening

12 dec 11.40 & 17.15 Soppteater: Tack för din musik: Marie Fredriksson Teatervallen, Kalmar Teater Musik Lise Hummel och Gertrud Stenung Kalmar Teaterförening

19 dec 11.40 & 17.15 Soppteater: Den besvärliga Elin Wägner Teatervallen, Kalmar Teater Föreläsning Ulrika Knutsson Kalmar Teaterförening
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På vårt Öppna hus kan du få en guidad tur med 
massor av teaterkuriosa, prova teaterteknik,  
klä ut dig, dansa och uppleva vårt nya teater-
labb. För alla åldrar.  Välkommen!

Passa även på att se invigningsföreställningen 
Förvandlingar – en sagolik teaterexpedition. 
Läs mer på sidan 6.

Varmt välkomna 
till Byteatern på 
ÖPPET HUS

7 september mellan kl. 10-14  
invigs Byteaterns Scenkonsthus  
på Barlastgatan i Kalmar

Vad händer på scen i Kalmar under hösten 2019?  
En del av svaret har du i din hand! I denna broschyr hittar du 
allt ifrån teaterföreställningar och spännande föredrag till live 
på bio och musik.  Välkommen till våra scener i höst!
Psst! Vänd på broschyren för att ser vårt utbud för barn.

Biljetter
Byteatern Kalmar Länsteater
nortic.se  
Kalmar Turistbyrå 0480-41 77 00 
Dillbergs bokhandel 0480-101 64 
Mer information: 0480-49 69 40, byteatern.se

Kalmar Teaterförening & 
Vallens Soppteater
nortic.se 
Kalmar turistbyrå 0480-41 77 00 
Dillbergs bokhandel 0480-101 64 
Mer information: kalmar.riksteatern.se

Scenkonst Kalmar
nortic.se  
Dillbergs bokhandel 0480-101 64 
Mer information: scenkonstkalmar.riksteatern.se

Kultur- och fritidsförvaltningen 
nortic.se

Priser
Priserna varierar beroende på 
evenemang.

Fler arrangemang
Du hittar fler arrangemang i 
Kalmar kommuns app  
– Kalmar Official.

Omslagsbild: Operan Ahknaten, se sidan 17.
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Bli medlem!
Du har väl inte missat att man  
kan bli medlem i Riksteatern 
och få rabatter och fina 
förmåner på flera scener runt 
om i landet?  
Läs mer på sida 18.
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Ett urtaget 
hjärta  
– 123 Schtunk
Lördag den 21 sep kl. 15:00 
Ett nyskrivet teaterspel i 
två akter om genier och 
relationer. Får det plats fler 
genier än ett i en kärleks-
relation? Eller måste någon 
av dem stiga åt sidan? En 
sprakande, genialisk och äk-
tenskaplig resa tillsammans 
med Siri von Essen, Frida 
Uhl, Harriet Bosse,  August 
Strindberg och hunden 
Mutte. Kryddat med 1 2 3 
Schtunks musik!

Längd: 2 tim 30 min, inkl. 
paus 20 min 
Plats: Kalmar Teater

Operapärlor på 
Vallen
Torsdag den 19 sep, 
Insläpp kl. 11.40 & 17.15 
Låt dig förföras av virtuosa 
och glänsande sångtoner 
med dramatik! Traktens 
kända sångprofiler Pernilla 
Ingvarsdotter och Thomas 
Björklund Svensson tar 
dig med på ett musikaliskt 
äventyr. Med glimten i ögat 
och ett hav av erfarenhet 
bjuder de på det bästa av 
den stora operasångskatten.

Längd: ca 55 min 
Plats: Teatervallen, Kalmar 
Teater 

Näss  
– Cie Massala
Onsdag den 18 sep kl. 19:00 
Näss är en stark och inten-
siv föreställning där hiphop 
och marockansk folkdans 
blandas med fysisk kraft 
och innerlig känsla. Före-
ställningen har hämtat sin 
inspiration från 70-talets 
hiphopscen i New York och 
det politiska bandet Nass el 
Ghiwane.  
Låt de sju dansarna ta över 
dina sinnen i en fusion av 
rytm, urban- och samtida 
dans!

Längd: 55 min 
Plats: Byteatern Kalmar 
Länsteater

Arg Gubbe  
– Michael Seger-
ström
Lördag den 7 sep, 
Insläpp kl. 11.40 & 17.10 
Michael Segerström beslu-
tade sig som 75-åring att 
inte längre smyga med sin 
homosexualitet. Monologen 
Arg gubbe tar oss genom 
terapisejourer och tankar 
om livet. Stundtals drastisk 
och rolig. Stundtals allvarlig, 
men hela tiden mänsklig. En 
minimemoar om man så vill. 

Längd: 70 min 
Plats: Teatervallen, Kalmar 
Teater

Förvandlingar 
– en sagolik 
teaterexpedition
Lördag den 7 sep kl. 16:00 
Förvandlingar är en sagolik 
teaterexpedition, som tar 
publiken på en resa in i det 
nya scenkonsthuset och in 
i teaterkonsten. Handlingen 
är delvis hämtad från  
Shakespeares stormen. 
Ta del av en sinnlig och 
musikalisk upplevelse som 
väcker lust inför scenkon-
stens olika uttryck.

Längd: 90 min  
Plats: Byteatern Kalmar 
Länsteater 
Målgrupp: Från 10 år

Förstå världen  
– möt Radio-
korrespondeterna
Onsdag den 21 aug kl. 16:00 
& tisdag den 3 sep kl. 18.00 
Sveriges Radiokorrespon-
denter är på plats där det 
händer. Från våra utsända 
runt om i världen får du 
blixtsnabb nyhetsrappor- 
tering, men också fördjup-
ning och bakgrund till det 
som hänt. Du får höra rös-
terna och möta de berörda 
människorna. Vår förhopp-
ning är att det gör världen 
lite mer begriplig.

21 aug: Livesändning på 
Kalmar Teater direkt från 
Berwaldhallen i Stockholm 
3 sep: Kalmarsalen, Live

MÖT RADIOKORRESPONDENTERNA

FÖRSTÅ VÄRLDEN

SEPTEMBERAUGUSTI - SEPTEMBER

Invignings- teater

Skratt-fest

Franskt 
gästspel
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Ismael Ataria
Torsdag den 10 okt, 
Insläpp kl. 11.40 & 17.15 
Förvänta er ett framträdan-
de som petar på alla känslor 
med skrämmande preci-
sion. Ni kommer skratta, 
ni kommer att gråta och 
ni kommer att älska det! 
Ismael känns igen från bland 
annat tv-programmet Lerins 
Lärlingar och de hyllade dikt-
samlingarna Bokstavsängeln 
& Längtan till Whatever.

Längd: 55 min 
Plats: Teatervallen, Kalmar 
Teater

Country på 
Vallen!
Torsdag den 3 okt, 
Insläpp kl. 11.40 & 17.15 
Ida Seve bjuder tillsammans 
med Niklas Brevestedt och 
Evelina Seve på country i 
alla dess former. Det blir 
allt från finstämda melodier  
till mer ösiga hits med 
sånger av bla. Dolly Parton, 
Dixie Chicks och Eagles. Ni 
får lyssna till både stämsång 
och riviga fiolsolon när 
trion spelar country på 
Vallens Soppteater.

Längd: 55 min 
Plats: Teatervallen, Kalmar 
Teater

Kalevala på 
trekvart 
Torsdag den 26 sep, 
Insläpp kl. 11.40 & 17.15 
En rafflande kortversion av 
Kalevala för lata som utkom 
1999. På fyrtiofem minuter 
presenterar Anders Larsson 
- skådespelare, dramatiker 
och författare - Finlands 
nationalepos med snabba, 
drastiska penseldrag.  
Kalevala på trekvart är en 
inspirerande föreställ-
ning som låter åskådaren 
uppleva Finlands gråa 
bygder på nya episka höjder.

Längd: 55 min 
Plats: Teatervallen, Kalmar 
Teater 

Från Way out west och Dramatens scen kommer nu Cullbergs succéföreställning 
NEAR till Kalmarsalen. Ett spännande samarbete mellan koreografen Eleanor Bauer 
och hiphopartisten Yung Lean är Cullbergs föreställning NEAR som spelas i Kalmar den 
27 oktober. NEAR är en dansföreställning som öppnar nya dörrar mellan dansen och 
musiken. 
Läs mer på sidan 13.

NEAR 
En surrealistisk danskonsert

SEPTEMBER - OKTOBER

Monolog
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“Ytterligare ett bevis på att Cullbergs fantastiska 
dansare är som bäst i djärva samarbeten.”

- Dagens Nyheter
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Svante möter 
Beppe Wolgers
Torsdag den 24 okt kl. 19:00 
En intim och personlig 
föreställning där Svante 
Thuresson framför många 
av Beppe Wolgers mest 
älskade texter. Med musik, 
humor och värme kommer 
vi nära textförfattaren, 
poeten och människan 
Beppe.

Längd: 2 tim 30 min 
Plats: Kalmar Teater

Miss Sister
Torsdag den 24 okt, 
Insläpp kl. 11.40 & 17.15 
Miss Sister är Sveriges 
senaste musikaliska stjärn-
skott. Hennes musik har 
klättrat snabbt på topp-
listor i Sverige men också 
England, Danmark, Syd-
afrika, Island och i Indien. 
Lyssna till Miss Sister när 
hon spelar handplockade 
pärlor från andra kvinnliga 
artister och ur sin egen 
repertoar. 

Längd: ca 55 min 
Plats: Teatervallen, Kalmar 
Teater

Nakna som 
foster och gudar
Söndag den 20 okt kl. 15:00 
Margot vid radion. De efter- 
lyser poeten Karin Boye. 
De rapporterar från kriget. 
Kriget som Margot flytt 
ifrån. Flytt för att få leva 
med sin älskade Karin. 
I Sverige dödar man inte 
homosexuella. Här får man 
bara fängelse om man lever 
ihop med någon av samma 
kön. Karin älskar vem hon 
vill. Margot väntar. Men nu 
väntar hon för sista gången.

Längd: 2 tim 30 min, inkl. 
paus 20 min 
Plats: Kalmar Teater

Med Karin 
Larsson från köks- 
land till spiselvrå
Torsdag den 17 okt, 
Insläpp kl. 11.40 & 17.15 
Alla familjers mathistoria 
är spännande. Var kommer 
recepten ifrån? Vi djupdyker 
hemma hos konstnären 
Carl Larsson och hans fru 
Karin. Möt några av deras 
kulinariska höjdpunkter 
till vardagsmat och det 
slitsamma jordbrukandet i 
Sundborn. Inspireras och låt 
deras mathistoria bli en del 
av din egen!

Längd: ca 55 min 
Plats: Teatervallen, Kalmar 
Teater

Turandot –  
live på bio
Lördag den 12 okt kl. 19:00 
Christine Goerke är den 
iskalla prinsessan som 
tar avstånd från alla män. 
Roberto Aronica är Calàf, 
som riskerar huvudet för 
hennes hand och sjunger 
den berömda arian Nessun 
dorma. Eleonora Buratto är 
slavflickan Liù, och James 
Morris är Calàfs far Timur.

Längd: 3 tim 5 min 
Plats: Kalmar Teater

Cajsa Stina 
Åkerström  
– äventyret 
börjar här
Fredag den 11 okt kl. 19:00 
En av våra mest omtyckta 
vissångerskor är på turné 
med ny platta i bagaget.  I år 
2019 firar CajsaStina Åker-
ström 25 år som artist och 
turnerar tillsammans med 
Backa Hans Eriksson – bas, 
Peter Kvint – gitarr och 
Jakob Ellerstedt på piano.

Längd: 90 min 
Plats: Kalmar 
Teater

OKTOBEROKTOBER
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Vår bästa tid  
– en jubileums-
turné
Söndag den 3 nov kl. 19:00 
Under ledning av den folk-
käre tenoren Rickard Sö-
derberg får vi höra några av 
de stora musikallåtarna, de 
pampigaste operakörerna 
och de mest kända visorna 
som framförts under te-
aterns sju decennier. Och 
kanske en och annan sång 
där även publiken får ta ton.

Längd: 120 min 
Plats: Kalmar Teater

Manon   
– live på bio
Måndag den 28 okt kl. 19:00 
Manons historia är en av 
litteraturens och musikens 
stora tragiska berättelser. 
Lisette Oropesa gör den 
oemotståndliga titelrollen, 
den tragiska skönheten 
som längtar efter de finaste 
sakerna i livet. Michael 
Fabiano är den besatte 
Chevalier des Grieux, vars 
desperata kärlek till Manon 
kommer att bli deras fall. 

Längd: 3 tim 55 min  
Plats: Kalmar Teater

NEAR
Söndag den 27 okt kl. 19:00 
I Near träffas tolv dansare i 
en stuga i ett ingenmans- 
land mellan natur och civi-
lisation. De ger liv till en 
djärv dröm, blandar musik-
konsert och surrealistisk 
berättelsebalett i en filmisk 
teatermiljö. Tillsammans har 
koreografen Eleanor Bauer 
med Jonatan Leandoer/Yung 
Lean och Cullberg skapat 
en danskonsert - en gemen-
sam fantasivärld.

Längd: 60 min 
Plats: Kalmar- 
salen

- en jubileumsturné

Malmö Opera fyller 75 år och firar storartat med en oförglömlig jubileums- 
turné! Rickard Söderberg leder denna musikaliska frossa och låter hela Sverige 
sjunga med i några av de stora musikallåtarna, de pampigaste operakörerna och 
de mest kända visorna.  På Kalmar teater den 3:e november. 
Läs mer på sidan 13.

VÅR BÄSTA TID
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Hur får folk egentligen råd att 
restaurera sina hem?! Hur har de tid? 
Och hur orkar de? Erika Åberg, känd 
från tv, hjälper dig att lyckas med sina 
tio bästa tips. På Vallens Soppteater 
den 14:e november.  
Läs mer på sidan 14.

Byggnadsvård i 
vardagen 
Torsdag den 14 nov, 
Insläpp kl. 11.40 & 17.15 
Inredningstidningar och 
böcker är fulla med vackra 
hem och leende bostads-
ägare. Men hur får folk 
egentligen råd att restau-
rera sina hem?! Hur har 
de tid? Och hur orkar de? 
Efter många samtal och år 
av personliga erfarenheter 
delar Erika med sig av sina 
tio bästa tips för att lyckas 
med restaureringen, oavsett 
om du bor i hus eller lägen- 
het.

Längd: ca 55 min 
Plats: Kalmar

Dödsdansen
Fredag den 8 nov kl. 19:00 
Mikael Persbrandt, Lena 
Endre och Thomas Hanzon 
framför Strindbergs tidlösa 
triangeldrama. Möt Edgar 
och Alice som efter 25 års 
bottenfruset äktenskap fort-
farande lever tillsammans, 
förbittrade över försakade 
drömmar och förlorade 
karriärmöjligheter. Vännen 
Kurts besök från Amerika får 
fördämningarna att brista och 
missnöjet väller fram.  
Regi: Stefan Larsson

Längd: 2 tim 30 min,  
inkl. paus 
Plats: 
Kalmar- 
salen

Från Reaktion till 
Kreation  
– en fråga om var 
man sätter k-et!
Torsdag den 7 nov, 
Insläpp kl. 11.40 & 17.15 
Anders Linder är en 
musiker och underhållare 
som började redan på 
50-talet att turnera i hela 
Sverige. Han bjuder på en 
musikföreställning om det 
nya paradigmskiftet, från 
universum som urverk till 
universum som medve-
tande. Välkommen till en 
timmes funderande med 
Anders Linder!

Längd: ca 55 min 
Plats: Teatervallen, Kalmar 
Teater

10 
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Drömmen om 
Regnbågen
Torsdag den 5 dec, 
Insläpp kl. 11.40 & 17.15 
Älskad av en hel värld, 
men ständigt rädd att inte 
räcka till som artist och 
människa. Drömmen om 
regnbågen tar sitt avstamp 
i ett oväntat och humo-
ristiskt möte mellan Judy 
Garland och en journalist 
på ett flygplan mot Stock-
holm i mars 1969. Njut av 
Garlands klassiska sånger i 
en vacker framåtrörelse till 
vår tid.  

Längd: ca 55 min 
Plats: Teatervallen, Kalmar 
teater

Föredrag & 
provapå  
Fox Feeling
Torsdag den 28 nov, 
Insläpp kl. 11.40 & 17.15 
Vi lever i en tid där hjulen 
snurrar allt snabbare och 
allt ska hinnas med så fort 
som möjligt - det blir då 
allt viktigare med pauser 
och återhämtning.  Därför 
vill vi bjuda in dig till både 
föredrag och prova-på-dans. 
Välkommen till en dag fylld 
med lugn, kraft och inspi-
ration!

Längd: ca 55 min 
Plats: Teatervallen, Kalmar 
teater

Akhnaten  
– live på bio
Lördag den 23 nov kl. 19:00 
Anthony Roth Costanzo är 
egyptiska faraonen som för-
sökte inspirera sitt folk att 
överge de gamla gudarna 
för en enda gudoms skull. 
Gandini Juggling Company 
sätter sin speciella prägel på 
uppsättningen, med rörelser 
som är perfekt koreografe-
rade till musiken.

Längd: 3 tim 35 min  
Plats: Kalmar Teater

Happy Food  
–  Henrik Ennart
Torsdag den 21 nov, 
Insläpp kl. 11.40 & 17.15 
Henrik Ennart, född och 
uppvuxen i Kalmar, är en 
flerfaldigt prisbelönad 
vetenskapsjournalist och 
författare. Tillsammans med 
kocken Niklas Ekstedt har 
han utforskat livsstilen i 
de blå zonerna, de platser 
på jorden där chansen är 
störst att bli 100 år gammal. 
Lyssna till Ennart om forsk-
ningen kring mat som gör 
att både vi och våra bakte-
rier kan må riktigt bra.

Längd: ca 55 min 
Plats: Teatervallen, Kalmar 
Teater

Hamlet
Spelas 16 nov till 28 dec, 
Tid beroende på datum. 
Byteaterns nya stora scen 
liknar inget ni sett förut. 
Här kan vi presentera scen-
konst på ett helt nytt sätt.  
Öppningspjäs blir pjäsernas 
pjäs – Hamlet.  Ta chansen 
att se världens mest kända 
hämnddrama, där behovet 
och kravet på hämnd blir 
ett kvarnhjul om hjältens 
hals. En timme innan varje 
föreställning har du chans 
att få en djupare inblick, läs 
mer på byteatern.se.

Längd: 110 min, inkl. paus 
Plats: Byteatern Kalmar 
Länsteater

PÅ SCEN I KALMAR 2019

PÅ SCEN I KALMAR 2019
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Den besvärliga 
Elin Wägner
Torsdag den 19 dec, 
Insläpp kl. 11.40 & 17.15 
Ulrika Knutson berättar om 
en av nittonhundratalets 
mest utmanande röster - 
Elin Wägner. En av Sveriges 
viktigaste författare under 
1900-talet. Hon utmanade 
sin samtid, och provocerar 
ännu. Hur mycket ansvar är 
vi egentligen beredda att ta 
- för freden, framtiden och 
klimatet? 

Längd: ca 55 min 
Plats: Teater- 
vallen, 
Kalmar 
teater

Tack för din 
musik: Marie 
Fredriksson
Torsdag den 12 dec, 
Insläpp kl. 11.40 & 17.15 
”Hennes röst rymmer allt! 
Den kröp in under huden 
på oss båda redan när vi var 
unga tjejer och har stannat 
kvar där sedan dess. Den är 
rockig, spröd, kraftfull, livfull, 
uttrycksfull och stolt.” Som 
alltid med Lise & Gertrud 
blir det mycket personligt 
där både skratt och allvar 
löper genom Marie  
Fredrikssons låtskatt. 

Längd: ca 55 min 
Plats: Teatervallen, Kalmar 
teater

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Kalmar kommun

I vårt varierande utbud hittar ni allt från 
teater, världskänd opera, musik, föreläsnin-
gar och poesi. Vårt syfte är att underhålla, 
engagera, inspirera och beröra dig som 
besökare!

Vi samarbetar med Folkets Hus och  
Parker, Sveriges Radio, Studiefrämjandet, 
NBV, Sensus, Bilda, Linnéuniversitetet och  
Kalmar kommun.

Äntligen! I höst inviger vi det nya scen- 
konsthuset i Kalmar hamn. Här ger vi både 
egna föreställningar och internationella 
dansgästspel av högsta klass. Missa inte 
att vi också bjuder på Shakespeare-quiz, 
föreläsningar och rundvandringar under 
hösten. Aktuellt program hittar du på 
Byteatern.se 

Välkomna till oss!
I den här broschyren har flera av Kalmars scenkonst- 
arrangörer glädjen att gemensamt presentera ett varierande 
och omfattande scenkonstutbud runt om i Kalmar.  
Vi har alla stöd av Kultur- och fritidsförvaltningen,  
Kalmar kommun.

Scenkonst Kalmar – en del av riksteatern 
arrangerar modern och aktuell scenkonst 
för unga vuxna.

Vi strävar efter att nå ut med stora och små 
föreställningar som utmanar och berör, 
gärna med humor. I styrelsen finns flera 
generationer representerade vilket möjlig-
gör dynamiska möten och diskussioner. 

Vallens soppteater är Kalmars scen för 
musik, teater och föredrag. Till Teatervallen 
på Kalmar teater inbjuds publiken varje 
torsdag för att avnjuta en timmes scenkonst 
ihop med en skål god och rykande het 
soppa.

Sopporna är alltid vegetariska och laktos-
fria. Vallens soppteater är mötesplatsen för 
kultur, soppa och trevligt umgänge!

Medlemsrabatt
Bli medlem i en teater-
förening och få informa-
tion om föreställningar, 
rabatter och erbjudan-
den året om. Du får 
också förmånskortet  
Scenpass Sverige som 
ger dig rabatt på massor 
av scenkonst runt om 
i Sverige. Som medlem 
stödjer du dessutom 
kulturlivet i Kalmar och 
har chans att påverka 
utbudet. 

Scenpasset i Kalmar ger 
bl.a. rabatt på föreställ-
ningar från Byteatern 
Kalmar Länsteater, 
Kalmar Teaterförening 
och Scenkonst Kalmar.

Bli medlem via:  
riksteatern.se/medlem 
scenpass.se 
byteatern.se
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Janni hittar hem
Lördag den 7 dec kl. 13:00 
Följ med den hemlösa 
hunden Janni, som söker en 
familj. På vägen möter han 
tokroliga karaktärer och 
mycket musik. En musik- 
föreställning som är en saga 
om hur vi kan göra gott 
för någon annan genom 
vänskap.

Längd: 35 min 
Plats: Stadsbiblioteket 
Ålder: 3-5 år 
Biljetter: Gratis entré, men 
biljett behövs.

De Passant
Fredag den 22 nov kl. 17:00 
och lördag den 23 nov kl. 11.00 
Vissa människor känner sig 
hemma var de än befinner 
sig.  Andra ägnar hela livet 
åt att hitta en plats att rota 
sig på. Men var exakt är 
hemma? Det här är en be-
rättelse om en grupp unga 
som precis har kommit till 
ett nytt land och ett nytt 
okänt språk. En ordlös, 
fysisk och visuell föreställ-
ning med livemusik och 
dansakrobatik.

Längd: 50 min 
Plats: Byteatern Kalmar 
Länsteater 
Ålder: Familjeföreställning 
från 7 år

Mamma Mu och 
Kråkan
Lördag den 16 nov kl. 14:00 
Mamma Mu och Kråkan är 
baserad på Jujja Wieslanders 
folkkära barnböcker och 
är en humoristisk för-
ställning för hela familjen 
om vänskap och nyfikenhet 
med inslag av Commedia. 

Längd: 35 min 
Plats: Stadsbiblioteket 
Ålder: 4-8 år 
Biljetter: Gratis entré, men 
biljett behövs.

BarnBio i Kalmar
Mamman och den  
vilda bebin &  
Lilla syster Kanin
Söndag 29 sep kl. 14.00, Knatte 
Tre små filmer som passar de 
yngsta. De handlar om den vilda 
bebin som gör som den vill, om 
att vara storebror Kanin och 
passa sitt syskon, och om Bella 
som har tråkigt tills hon träffar 
en vän. 
Längd: 40 min

Krakel Spektakel
Söndag 29 sep kl. 15.15, Barn 
Annabell Olsson är äldre än sju 
men yngre än elva. Hon har tre 
nyfödda trillingsyskon som mest 
är till besvär och en farmor 
med ett olöst mysterium om en 
trollkarl. Spelfilm efter Lennart 
Hellsings karaktärer.  
Längd: 75 min

Alfons leker Einstein
Söndag 27 okt kl. 14.00, Knatte 
Tre nya Knattefilmer om Alfons 
Åberg:  
Hur långt når Alfons – om att gå 
i skolan.   
Alfons och soldatpappan – om en 
ny kompis, Hamdi med erfaren-
het från ett riktigt krig.  
Alfons leker Einstein – funderingar 
om uppfinningar. 
Längd: 40 min

Varghunden
Söndag 27 okt kl. 15.15, Barn 
Berättelsen utspelar sig i Alaska 
på 1890-talet under guldruschen.   
Vi får följa Vittand, en varghund 
som får uppleva både det värsta 
och det bästa av människor.  
En spännande och ibland lite 
läskig animerad film. 
Längd: 83 min

Herr Pinnemans 
äventyr
Söndag 24 nov kl. 14.00, Knatte 
Herr Pinneman bor i sitt famil-
jeträd med tre små Pinnebarn 
och Pinnefru så kär. En dag när 
han är ute tar en hund honom 
till leksak. Det blir starten på ett 
äventyr där till slut jultomten 
kommer till räddning. 
Längd: 27 min

Familjen Jul i 
Tomteland
Söndag 24 nov kl. 15.15, Barn 
Livet är magiskt för Hugo då 
hans bästa kompis är en tom-
tenisse vid namn Pixy. Detta år 
kommer Pixy extra tidigt och 
ett äventyr med alvmagi tar 
fart. En spelfilm med garanterat 
mycket julstämning. 
Längd: 88 min

Plats: Kalmar Teater    Pris: Fri entré, garderobsavgift 20 kr.   
Arrangör: Kultur- och fritidsförvaltningen   Ålder: Knatte 2-7 år, Barn från 7 år 
Mellan filmerna bjuds det på kultur i teatercaféet samt försäljning av fika. Caféet öppnar kl. 13.

Foto: K
athleen M

ichiels
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Fågel
Lördag den 9 nov kl. 11:00 & 
13.00 
I ett landskap med böljande 
tyger, bris av vingslag och 
ett plötsligt regn bjuds 
barnen in till att upptäcka 
rörelse, ljud och rum. Hur 
känns det att sväva genom 
vinden? Behöver man vingar 
då, eller kan det gå ändå? 
Fågel är en finstämd och 
interaktiv dansupplevelse i 
fågelns rörelsevärld.

Längd: 35 min 
Plats: Byteatern Kalmar 
Länsteater 
Ålder: 3-5 år 
Biljetter: Biljettsläpp 7 sep.

Akropanik
Lördag den 2 nov kl. 12:00 & 
13.30 
En akrobatisk barnvarieté 
om två figurer som för- 
bereder sig för ett cirkus-
uppträdande. Efter föreställ-
ningen får de barn som vill 
vara med och dansa och 
prova akrobatik.

Längd: 35 min 
Plats: Kalmar Teater 
Ålder: 3-7 år 
Biljetter: Gratis. Ingen biljett 
eller föranmälan behövs.

Kultur- och fritidsförvaltningen visar barnteater i samarbete med Kalmar teaterförening. 
Biljetterna är gratis, men bokas via Nortic.se eller hämtas på spelplatsen som Kalmar stads-
bibliotek eller Smedjan. Begränsat antal biljetter. 

På Kalmar teater visas knatte- och barnbio sista söndagen i månaden. Biovisningarna är 
gratis och det behövs ingen bokning av biljetter, det är bara att komma. Mellan knatte- och 
barnbion säljs fika i teatercaféet och det bjuds på kultur av olika slag!

Om ditt barn har en funktionsvariation som vi bör känna till får ni gärna höra av er i förväg 
så hjälper vi till med anpassning (ansvarig för respektive föreställning hittar ni i Kalmar- 
appen).

Psst! Vänd på broschyren för att se vårt utbud för vuxna.  

Omslagsbild: Fågel, se sida 3. Foto: Johan Nilsson

Vad händer på scen i Kalmar för barn  
under hösten 2019?

DatumTidFöreställningPlatsArrangör

29 sep14.00Knattebio: Mamman och 
den vilda bebin & Lilla 
syster Kanin

Kalmar TeaterKultur- och fritidsförvaltningen

29 sep15.15Barnbio: Krakel SpektakelKalmar TeaterKultur- och fritidsförvaltningen

27 okt14.00Knattebio:  Vad hände Alfons 
Åberg?

Kalmar TeaterKultur- och fritidsförvaltningen

27 okt15.15Barnbio: VarghundenKalmar TeaterKultur- och fritidsförvaltningen

30 okt13.00Lilla Spöket Laban  
av Teater DaCapo

Smedjan, Wennebergsvägen 2 
Smedby

Kultur- och fritidsförvaltningen

 2 nov12.00 & 
13.30

Akropanik  
av Cirkus Trattofon

Kalmar TeaterKultur- och fritidsförvaltningen

 9 nov11.00 & 
13.00

Fågel 
av KolKo ink.

Byteatern Kalmar LänsteaterByteatern Kalmar Länsteater

16 nov15.00Mamma Mu och Kråkan  
av Teater Trampolin

StadsbiblioteketKultur- och fritidsförvaltningen

22 nov 
23 nov

17.00 
11.00

De Passant  
av Laika/Riksteatern

Byteatern Kalmar LänsteaterByteatern Kalmar Länsteater

24 nov14.00Knattebio: Herr Pinnemans 
äventyr

Kalmar TeaterKultur- och fritidsförvaltningen

24 nov15.15Barnbio: Familjen Jul i Tom-
teland

Kalmar TeaterKultur- och fritidsförvaltningen

 7 dec13.00Janni hittar hem  
av Glada Hund

StadsbiblioteketKultur- och fritidsförvaltningen

Dans 
och akrobatik

Lilla Spöket 
Laban
Onsdag den 30 okt kl. 13:00 
Berättelsen om lilla Spöket 
Laban som är mörkrädd 
och inte vill spöka. En varm 
och lekfull föreställning om 
rädsla, trygghet och vänskap 
med teater DaCapo. 

Längd: 35 min 
Plats: Smedjan, Wennebergs 
väg 2, Smedby 
Ålder: 4-8 år 
Biljetter: Gratis entré, men 
biljett behövs.

OKTOBER - NOVEMBER 

Foto: Johan N
ilsson
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